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Varað var við afleiðingum útboðs fyrir ferðaþjónustu fatlaðra snemma árs 2012: 

Ákvörðun sem tók sig sjálf? 
Óvíst er hvernig þær ákvarðanir 

sem hafa skilað sér í núverandi 
fyrirkomulagi ferðaþjónustu 

fatlaðra, eru til komnar. Varað var við af-
leiðingum þessara breytinga innan Strætó 
í mars árið 2012. 

Stjórn Strætó bs. hefur ekki rætt þessi 
mál frá því að núverandi stjórnarformaður 
tók fyrst sæti í stjórninni, í ágúst árið 2012. 
„Það liggur ekki beint fyrir bókun um að 

stjórnin sækist eftir þessari þjónustu,“ segir  
Bryndís Haraldsdóttir, stjórnarformaður 
Strætó í samtali við Reykjavík vikublað. Þó 
sé til bókun frá janúar í fyrra, um að Stætó 
mætti ræða við Samtök sveitarfélaga á höf-
uðborgarsvæðinu um aksturinn. „Þessar 
fundargerðir voru ekki teknar sérstaklega 
fyrir í stjórn,“ segir Bryndís. 

Allt hefur gengið á afturfótunum við 
skipulag ferðaþjónustu fatlaðra frá ára-

mótum og hefur það bitnað illa á farþegum. 
Stefán Eiríksson, formaður neyðarstjórnar 
ferðaþjónustu fatlaðra segir að kapp sé lagt 
á að koma þjónustinni í lag. 

Bryndís Haraldsdóttir segir að stjórnar-
menn telji hagsmunum Strætó best borgið 
undir núverandi forystu. „Við teljum að 
við séum best til þess fallin til að fjalla um 
vandamálin sem núna eru uppi.“ 

Sjá úttekt bls. 10-11.

borgarbúar þekkja vel þetta hús við Fríkirkjuveg 11. björgólfur Thor björgólfsson á húsið og mun ætla að hefja endurbætur á því 
innan tíðar. Hitt er ekki oft minnst á að fast var sótt á sínum tíma að í þessu húsi yrði embættisbústaður forseta Íslands.     Sjá bls. 8.
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Tónlistarskóli Seltjarnarness 
er sannarlega ein af skraut-
fjöðrum bæjarins og hefur lagt 
grunninn að mörgum af bestu 
og efnilegustu tónlistarmönnum 
landsins í dag. Skólinn fagnar 
fertugasta aldursári sínu lau-
gardaginn 14. febrúar næstko-
mandi með fjölmennustu tónlei-
kum sem skólinn hefur ráðist í.

"Á tónleikunum koma fram allir 
nemendur skólans," segir Kári 
Einarsson skólastjóri, sem sten-
dur í ströngu þessa dagana við að 
koma dagskránni heim og saman, 
stilla saman æfingatíma nemen-
danna, sem flestir hafa í mörg 
horn að líta og finna til tónlistina. 
"Meiningin er að allir nemendur 
skólans komi fram í lagasyrpu 
sem við erum að æfa núna af 
fullum krafti, en það kostar 

skipulagningu að setja saman 
dagskrá með svona mörgum þátt-
takendum. Nemendum hefur verið 
skipt upp í 13-14 hópa sem stíga á 
svið hver á fætur öðrum og leika 
samfelt í klukkustund. Tónlei-
karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
narar. Það er vel við hæfi að hafa 
tónleikana 14. febrúar en þá er 
einmitt Dagur Tónlistarskólanna," 
segir Kári að lokum. Tónleikarnir 
verða í Seltjarnarneskirkju og 
hefjast kl. 15:00.
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www.borgarblod.is

Málefni aldraðra
Leið ari

Nú þarf maður að fara
að draga fram reiðhjólið!

Nesbúinn

Sigurður Ólafsson vélfræðingur og íbúi á Seltjarnarnesi í 54 ár ritar hér í 
blaðinu um öldrunarmál á Nesinu. Eftir að hafa fjallað nokkuð um það 
sem hann telur að til bóta myndi verða við þjónustu við eldri borgara 

snýr hann sér að máli sem brunnið hefur á bæjaryfirvöldum og ýmsum 
íbúum um nokkra hríð. Er það bygging hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi.

Sigurður telur vænlegra að fara aðrar leiðir en byggja umrætt hjúkrunar-
heimili. Hann segir að bygging þess feli í sér umtalsverðan kostnað fyrir 

Seltjarnarnesbæ – bæði hvað stofnkostnað varðar og ekki síður rekstra-
kostnað sem hann telur að falla muni á bæjarfélagið. Hann bendir á að dva-
lartími fólks á hjúkrunarheimilum sé skammur. Jafnvel aðeins eitt til tvö ár 
vegna þess að eldra fólk er sífellt lengur í heimahúsum. Einnig er margt fólk 
orðið svo illa farið og veikt þegar það kemur til dvalar á hjúkrunarheimili að 
litu skipi marga hvort þeir dvelja í heimabyggð á öðrum stöðum í nágrenni 
og njóti nauðsynlegrar hjúkrunar.

Sigurður telur mun vænlegra fyrir Seltjarnarnesbæ að byggja öfluga 
þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara sem fólk sem enn geta dvalið í hei-

mahúsum og nefnir aldurshópinn frá 67 ára til 85 ára í því sambandi. Hann 
segir að þjónustumiðstöð geti risið á því landi sem ætlað er fyrirhuguðu 
hjúkrunarheimili og einnig megi nýta hálfbyggt hús sem ætlað var Læknin-
gaminjasafni. Þá segir hann nauðsyn að byggðar verði 50 til 90 fermetra 
íbúðir sem fólk á þessu aldursbili geti nýtt sér. 

Málefni aldraðra eru enn að formi til á forræði ríkisins þótt sveitarfé-
lög komi að þeim málum en stefnt er að því að þau flytjist alfarið til 

sveitarfélaga. Málefni fatlaðra eru komin í umsjá sveitarfélaga og á Seltjar-
narnesbær þegar í samstarfi við Reykjavíkurborg um þann málaflokk þar 
sem bæjarfélagið er of fámennt til að standast lagaboð sem þjónustusvæði. 
Verði af flutningi öldrunarmálanna má gera ráð fyrir að þjónustusvæði 
þeirra verði hin sömu eða jafnvel gerð krafa um fjölmennari svæði. Sveit-
arfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga þegar í umtalsverðu samstarfi. Má 
nefna Strætó og Sorpu sem dæmi og nú er verið að koma á fót starfi skipu-
lagsstjóra alls höfuðborgarsvæðisins.

Spyrja má hvort kominn sé tími til að Seltjarnarnesbær og Reykjavíkur-
borg leiti samstarfs á sviði hjúkrunarmála í stað þess að einblína á 

byggingu hjúkrunarheimilis á Nesinu. Hugmyndir Sigurðar eru líka allar 
athygli verðar.

Auglýsingasími 
511 1188

www.borgarblod.is

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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Afmælistónleikar 
Tónlistarskólans með 

211 hljóðfæraleikurum 
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borg leiti samstarfs á sviði hjúkrunarmála í stað þess að einblína á 

byggingu hjúkrunarheimilis á Nesinu. Hugmyndir Sigurðar eru líka allar 
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Tónlistarskóli Seltjarnarness 
er sannarlega ein af skraut-
fjöðrum bæjarins og hefur lagt 
grunninn að mörgum af bestu 
og efnilegustu tónlistarmönnum 
landsins í dag. Skólinn fagnar 
fertugasta aldursári sínu lau-
gardaginn 14. febrúar næstko-
mandi með fjölmennustu tónlei-
kum sem skólinn hefur ráðist í.

"Á tónleikunum koma fram allir 
nemendur skólans," segir Kári 
Einarsson skólastjóri, sem sten-
dur í ströngu þessa dagana við að 
koma dagskránni heim og saman, 
stilla saman æfingatíma nemen-
danna, sem flestir hafa í mörg 
horn að líta og finna til tónlistina. 
"Meiningin er að allir nemendur 
skólans komi fram í lagasyrpu 
sem við erum að æfa núna af 
fullum krafti, en það kostar 

skipulagningu að setja saman 
dagskrá með svona mörgum þátt-
takendum. Nemendum hefur verið 
skipt upp í 13-14 hópa sem stíga á 
svið hver á fætur öðrum og leika 
samfelt í klukkustund. Tónlei-
karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
narar. Það er vel við hæfi að hafa 
tónleikana 14. febrúar en þá er 
einmitt Dagur Tónlistarskólanna," 
segir Kári að lokum. Tónleikarnir 
verða í Seltjarnarneskirkju og 
hefjast kl. 15:00.
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Nú þarf maður að fara
að draga fram reiðhjólið!

Nesbúinn

Sigurður Ólafsson vélfræðingur og íbúi á Seltjarnarnesi í 54 ár ritar hér í 
blaðinu um öldrunarmál á Nesinu. Eftir að hafa fjallað nokkuð um það 
sem hann telur að til bóta myndi verða við þjónustu við eldri borgara 

snýr hann sér að máli sem brunnið hefur á bæjaryfirvöldum og ýmsum 
íbúum um nokkra hríð. Er það bygging hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi.

Sigurður telur vænlegra að fara aðrar leiðir en byggja umrætt hjúkrunar-
heimili. Hann segir að bygging þess feli í sér umtalsverðan kostnað fyrir 

Seltjarnarnesbæ – bæði hvað stofnkostnað varðar og ekki síður rekstra-
kostnað sem hann telur að falla muni á bæjarfélagið. Hann bendir á að dva-
lartími fólks á hjúkrunarheimilum sé skammur. Jafnvel aðeins eitt til tvö ár 
vegna þess að eldra fólk er sífellt lengur í heimahúsum. Einnig er margt fólk 
orðið svo illa farið og veikt þegar það kemur til dvalar á hjúkrunarheimili að 
litu skipi marga hvort þeir dvelja í heimabyggð á öðrum stöðum í nágrenni 
og njóti nauðsynlegrar hjúkrunar.

Sigurður telur mun vænlegra fyrir Seltjarnarnesbæ að byggja öfluga 
þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara sem fólk sem enn geta dvalið í hei-

mahúsum og nefnir aldurshópinn frá 67 ára til 85 ára í því sambandi. Hann 
segir að þjónustumiðstöð geti risið á því landi sem ætlað er fyrirhuguðu 
hjúkrunarheimili og einnig megi nýta hálfbyggt hús sem ætlað var Læknin-
gaminjasafni. Þá segir hann nauðsyn að byggðar verði 50 til 90 fermetra 
íbúðir sem fólk á þessu aldursbili geti nýtt sér. 

Málefni aldraðra eru enn að formi til á forræði ríkisins þótt sveitarfé-
lög komi að þeim málum en stefnt er að því að þau flytjist alfarið til 

sveitarfélaga. Málefni fatlaðra eru komin í umsjá sveitarfélaga og á Seltjar-
narnesbær þegar í samstarfi við Reykjavíkurborg um þann málaflokk þar 
sem bæjarfélagið er of fámennt til að standast lagaboð sem þjónustusvæði. 
Verði af flutningi öldrunarmálanna má gera ráð fyrir að þjónustusvæði 
þeirra verði hin sömu eða jafnvel gerð krafa um fjölmennari svæði. Sveit-
arfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga þegar í umtalsverðu samstarfi. Má 
nefna Strætó og Sorpu sem dæmi og nú er verið að koma á fót starfi skipu-
lagsstjóra alls höfuðborgarsvæðisins.

Spyrja má hvort kominn sé tími til að Seltjarnarnesbær og Reykjavíkur-
borg leiti samstarfs á sviði hjúkrunarmála í stað þess að einblína á 

byggingu hjúkrunarheimilis á Nesinu. Hugmyndir Sigurðar eru líka allar 
athygli verðar.
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skipt upp í 13-14 hópa sem stíga á 
svið hver á fætur öðrum og leika 
samfelt í klukkustund. Tónlei-
karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
narar. Það er vel við hæfi að hafa 
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einmitt Dagur Tónlistarskólanna," 
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Heimsmet 
á Íslandi
Yfirgnæfandi meirihluti þeirra 

verkefna sem sóst hafa eftir fjár-
mögnun í gegnum Karolina fund, 
hafa náð settu marki. Þetta segir 
Arnar Sigurðsson einn aðstand-
enda hópfjáröflunarsíðunnar. „Það 
er algengast að ná rétt yfir markið, 
en þó kemur af og til fyrir að ver-
kefni „springur út“ og nær marg-
öldu markmiði sínu. Við erum mjög 

ánægð með þetta hlutfall, 70%-80% 
verkefna sem ná að fjármagna sig, 
þetta er langt yfir því sem viðgengst 
á öðrum svipuðum síðum erlendis. 

Raunar vitum við ekki betur en að 
þetta sé heimsmet,“ segir Arnar í 
samtali við Reykjavík vikublað.

  Sjá bls. 6. 

Sjálfstæðismenn segja bílastæðin of fá: 

Kalla eftir heildar-
stefnu um bílastæði
Bæði fulltrúar Framsóknar-

flokksins og Sjálfstæðisflokkin 
í umhverfis- og skipulagsnefnd 

borgarinnar, gerðu sérstakar bókarnir 
á síðasta fundi ráðsins, um bílastæði í 
Holtunum. 

Þá samþykkti meirihluti ráðsins að 
auglýsa breytingu á deiliskipulagi við 
Rauðárholt 7. Þar byggir Félagsstofnun 
stúdenta. Til stendur að fjölga íbúðum 
þar í 102 og samkvæmt tillögunni eiga 
bílastæði að vera 19. Fulltrúar minni-
hlutans sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. 

„Áhyggjur íbúa og hagsmunaaðila 

af uppbyggingu og bílastæðamálum á 
svæðinu eru réttmætar. Ekki hefur tek-
ist að skapa sátt um þéttingu byggðar 
og skapa samráðsgrundvöll sem er 
forsenda uppbyggingar í eldri hverfum. 
Sérstaklega á það við á þessum reit,“ 
segir meðal annars í bókun sjálfstæð-
ismanna. Þeir vilja að gerð verði stefna 
um heildarlausnir í bílastæðamálum. 

Fulltrúi Framsóknarflokksins lét 
einnig bóka að „bílastæðavandi í 
hverfinu samhliða þéttingu byggðar 
hefur enn ekki verið leystur þrátt fyrir 
áhyggjur íbúa og hagsmunaðila.“

Bæjarstjóri Seltjarnarness: 

„Ræði ekki dóm 
Hæstaréttar“
Ég tjái mig ekki um einstök 

starfsmannamál,“ sagði 
Ásgerður Halldórsdóttir, 

bæjarstjóri Seltjarnarness, þegar 
Reykjavík vikublað innti hana eftir 
viðbrögðum við nýlegum dómi 
Hæstaréttar. 

Þá var bærinn dæmdur til að 
greiða Bryndísi Sigrúnu Richter tvær 
og hálfa milljón króna í bætur fyrir 
að hafa staðið að uppsögn hennar 
úr starfi með ólögmætum hætti. 
Þá var Seltjarnarnesbær einnig 
dæmdur til að greiða 800 þúsund 
krónur í málskostnað fyrir Hæsta-

rétti. Bærinn hefur jafnframt verið 
gagnrýndur fyrir að hafa sýnt hörku 
við uppsögnina, en Bryndísi var ekki 
gefinn kostur á að kveðja vinnufé-
laga sína þegar hún var rekin. Starf 
hennar var lagt niður en hún hafði 
unnið hjá Seltjarnarnesbæ í 25 ár. 

Starfsmannafélag Reykjavíkur 
hefur gagnrýnt vinnubrögð bæjarins 
og sálfræðingur hefur bent á nei-
kvæðar afleiðingar af slíkri framkomu. 

Eftir að Ásgerður sagðist ekki vilja 
tjá sig um einstök starfsmannamál, 
óskaði blaðamaður eftir viðbrögðum 
bæjarstjórans við dómi Hæstaréttar 

og hvernig bærinn myndi bregðast 
við. „Ég ræði ekki dóm Hæstaréttar,“ 
sagði hún þá. 

Hún var þá spurð hvort starfs-
menn Seltjarnarnesbæjar og íbúar 
sveitarfélagsins ættu ekki rétt á 
því að vita viðbrögð bæjarins við 
dómnum, ítrekaði Ásgerður að hún 
ætlaði ekki að ræða dóminn. 

Rimaskóli sigraði á 
Reykjavíkurmótinu
Nemendur Rimaskóla sigruðu 

á Reykjavíkurmóti grunn-
skóla í skák sem haldið var 

á dögunum. Þetta var annað árið í röð 
sem Rimaskóli vinnur mótið. Nem-
endur Ölduselsskóla urðu í öðru sæti 
og Laugarlækjarskóla í því þriðja. 

Um 100 grunnskólanefndur tefldu 
í 28 skáksveitum sem voru skráðar til 
leiks á mótinu, en það fór fram í hús-
næði Taflfélags Reykjavíkur. Sumir 
skólar sendu margar sveitir á mótið. 

Sigurlið Rimaskóla 25 vinninga 
af 28 mögulegum. Skólinn sendi sex 
skáksveitir á mótið og urðu fjórar 
þeirra meðal sjö efstu á mótinu. 
Sveit Ölduselsskóla hlaut 22 vinninga 
og Laugarlækjarskóla 20 og hálfan 
vinning. 

Liðsmenn meistaraliðs Rimaskóla 

eru á ýmsum aldri. Í liðinu eru Jó-
hann Arnar Finnsson, Kristófer Jóel 
Jóhannesson, Kristófer Halldór Kjart-
ansson og Joshua Davíðsson. Á fyrsta 
borði sigurliðsins teflir Nansý Dav-
íðsdóttir, en hún hefur vakið nokkra 
athygli fyrir góðan árangur í skákinni, 

Frumvarp um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni: 

Markaðsvæðing viðbúin
Kvenréttindafélag Íslands 

telur ekki hægt að koma í 
veg fyrir staðgöngumæðrun 

í hagnaðarskyni, enda þótt frumvarp 
um staðgöngumæðrun í velgjörðar-
skyni verði að lögum. Félagið leggst 
gegn frumvarpinu og segir í umsögn 
sinni: „Konur eru ekki markaðsvara, 
og meðganga er ekki þjónusta.“

Starfshópur samdi frumvarp um 
„staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni“ 
eftir ályktun Alþingis þar um. Frum-
varpið er á borði heilbrigðisráðherra 
og hefur verið gefið út að frumvarpið 
verði lagt fyrir Alþingi fljótlega. 

Í nóvember voru birt drög að frum-
varpinu og var fólki gefinn kostur á að 
gera athugasemdir við málið. Fjórtán 
aðilar sendu umsögn um frumvarpið 
og nema athugasemdirnar tugum ef 
ekki hundruðum. 

Í umfjöllun um þessi mál hafa 
stuðningsmenn lagt áherslu á að 
ekki sé verið að greiða konum fyrir 
að ganga með börn.  

Stjórn kvenréttindafélagsins segir 
meðal annars í umsögn sinni um 
málið að erfitt sé að sjá hvernig megi 
koma í veg fyrir markaðsvæðingu 
staðgöngumæðrunar, verði stað-
göngumæðrun í velgjörðarskyni 
lögfest hérlendis. Það sé í reynd 
enginn möguleiki að koma í veg 
fyrir að fólk greiði staðgöngumóður 
fyrir meðgöngu, segir Kvenréttinda-
félagið. Verði hins vegar frumvarpið 
að lögum, verði að setja ströng skil-
yrði um fjárhagsleg tengsl stað-
göngumóður og viðtökuforeldra. 

Félagið segir sjálfgefið að viðtöku-
foreldrar greiði fyrir nauðsynlegan 
kostnað við meðgöngu, verði frum-

varpið lögfest. Hins vegar spyr fé-
lagið hvernig skilgreint verði hvað 
teljist eðlilegur kostnaður og hver 
eigi að meta hann. Þá bendir félagið 
á að í frumvarpsdrögunum var ekk-
ert getið um hver skuli fylgjast með 
greiðslum milli fólks: „Er það lög-
reglan? Landlæknir? Velferðarráðu-
neytið? Einhver bókhaldsskrif-
stofa?,“ spyr félagið í umsögninni. 

Það sé erfitt að fylgjast með því 
að greiðslur fyrir meðgöngu eigi 
sér ekki stað og þóknanir geti verið 
á ýmsu formi. Þær geti verið pen-
ingar, gjafir, ýmis fjárhagsleg aðstoð, 
til dæmis við nám eða ferðalög, og 
fleira. 

Þá leggur félagið til að viðurlög 
verði við því að slíkar greiðslur fari 
á milli.

Þátttaka á reykjavíkurskákmótinu var mjög góð. a-lið rimaskóla varð efst 
með 25 vinninga.

Nansý Davíðsdóttir teflir á fyrsta 
borði hjá meistaraliðinu.

Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri.

Sumir þurfa ekkert að pæla í bensínverðinu, sem víst rokkar upp og niður. blaðamaður gekk framhjá þessum bíl sem 
var í hleðslu við Fríkirkjuveginn í vikunni.
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Hvenær er þetta afmæli? 
Það hefur víst ekki farið fram-

hjá mörgum að á þessu ári er 
haldið upp á aldarafmæli kosn-

ingaréttar íslenskra kvenna. En er það 
virkilega rétt? Getur hugsast að kosn-
ingarétturinn sé bara 99 ára? Eða er 
hann kannski 94 ára þegar allt kemur 
til alls? Stórt er spurt og full ástæða til 
að leita svara. 

Ástæðan fyrir spurningunni er sú 
að lögin frá Alþingi, sem Kristján kon-
ungur X staðfesti með undirskrift sinni 
þann 19. júní 1915, tóku gildi 19. janúar 
1916. Sumir telja að réttara fari á því 
að halda upp á aldarafmælið 19. janúar 
2016 og geyma hátíðahöld til næsta árs. 

En hér þarf að fleiru að hyggja. For-
mæður okkar mörkuðu stefnu fyrir 
100 árum þegar þær ákváðu að fagna 
staðfestingu konungs á lögunum á 
stærsta fjöldafundi Íslandssögunnar 

til þess tíma á Austurvelli. Ekki gátu 
þær vitað hvaða dag konungur skrif-
aði undir lögin, en þegar skeyti barst 
hingað þann 19. júní um staðfestingu 
hans hófust þær handa við að undirbúa 
hátíðahöld. Þær völdu 7. júlí vegna þess 
að Alþingi kom saman þann dag. Þær 
þökkuðu þinginu með skrautrituðu 
ávarpi, (sem verður til sýnis í Lands-
bókasafni frá 16. maí) og konungi 
sendu þær símskeyti. Þannig fögnuðu 
íslenskar konur því að vera „viður-
kenndar löglegir borgarar þjóðfélags-
ins“, eins og Bríet Bjarnhéðinsdóttir 
sagði í frásögn af hátíðahöldunum í 
Kvennablaðinu 16. júlí 1915. 

Dagurinn 19. júní hafði þó strax sér-
staka merkingu hjá íslenskum konum. 
Þann 30. apríl 1918 skrifaði Bríet í 
Kvennablaðið: „Hann er grundvall-
arlagadagur vor íslensku kvennanna, 

sem gerði okkur að lagalegum þjóðfé-
lagsborgurum, með sömu skyldum og 
réttindum og bræður vorir hafa. Þann 
dag höfum vér sjálfar í fyrstu kjörið að 
hátíðisdegi. . .“

Grundvallarlagadagurinn 19. júní 
hefur verið sérstakur hátíðisdagur ís-
lenskra kvenna í heila öld. Hann hefur 
verið kallaður „Kvennadagurinn“ og 
„Kvenréttindadagurinn“ í dagatölum 
landsmanna um margra áratuga skeið. 

Fyrir nokkrum árum hittist hópur 
kvenna til að ræða hvernig halda mætti 
upp á aldarafmæli kosningaréttarins. 
Þá var bent á að í raun yrði hann aðeins 
95 ára árið 2015. Árið 1915 náði hann 
nefnilega aðeins til um 52% kvenna á 
kosningaaldri karlmanna og því var 
langt í frá að kosningaréttur kvenna 
hafi þá orðið almennur. Réttara væri 
að tala um aldarafmælið þann 18. maí 
1920. Þá skrifaði konungur Íslands 

undir þá breytingu á stjórnarskránni 
sem nam í burtu kynferði sem eitt lyk-
ilatriða í kosningarétti þegnanna. Og 
jafnvel væri aldarafmælið ekki fyrr en 

Því verður ekki með orðum lýst hvað allt þetta klúður með ferðaþjón-
ustu fatlaðra er leiðinlegt. Illa undirbúin innleiðing á verkefni sem 
sjálfsagt var heldur ekki búið að hugsa í botn. Og á engum tímapunkti 

í undirbúningnum virðist neinum hafa dottið í hug að spjalla við farþegana 
eða fulltrúa þeirra.

Það vantar ekki að markmiðin eru góð. Bílar voru orðnir gamlir og það var 
auðvitað löngu tímabært að bæta þjónustuna. Aðferðin og framkvæmdin eru 
hins vegar allt annar hlutur.

Sennilega er það bara hreinasta heppni að ekki hafa orðið alvarleg óhöpp eða 
slys. Stúlka gleymist í bíl um hávetur. Maður skilinn eftir á vitlausum stað. 
Kona fest við hljólastól sinn með þeim hætti að henni var ómögulegt að losa 
sig, og þannig skilin eftir við anddyri heimilis síns.

Sumum finnst fljótlegast að skella skuldinni bara á bílstjóra. Það er hins vegar 
hvorki rétt né sanngjarnt. Við blasir að ábyrgðin á öllu málinu liggur allt 
annars staðar. Hún liggur hjá stjórn og stjórnendum Strætó, sem undirbjuggu 
þessa misheppnuðu innleiðingu. Hún liggur líka hjá þeim aðilum sem tóku 
ákvörðun um þessa leið og aðferðir í upphafi. Hverjir voru það? Hvenær voru 
ákvarðanir teknar og hver voru rökin?

Atli Þór Fanndal blaðamaður leitar svara við þessu hér í blaðinu. Niðurstaðan 
virðist eiginlega vera sú að ákvarðanir í þessu sorglega máli hafi tekið sig 
sjálfar. Ósögð og óskýr markmið um útboð og einkavæðingu virðast hafa ráðið 
ferðinni. Í framhaldinu er eins og hlutirnir lendi á einhvers konar sjálfstýringu. 

Annars kemur nú skýrt fram í umfjöllun Atla Þórs að svo snemma sem árið 
2012, varaði þáverandi staðgengill framkvæmdastjóra Strætó við „óvissu og 
óróleika“ sem gæti skapast við að hringla mikið með ferðaþjónustu fatlaðra. 
Enda þótt einhverjir hafi sannarlega séð eitthvað fyrir, hefur ekki verið hlustað.

Ég kann ekki að segja hvort núverandi stjórn Strætó bs. á að axla ábyrgð á 
þessu máli öllu. Hún getur ekki hlaupið frá ábyrgð sinni á innleiðingunni, 
en upphaf málsins er ekki hjá þessari stjórn. Þar er við stærri öfl að glíma, 
sem segja má að séu í eðli sínu hugmyndafræðileg. Hugmyndafræði sem 
hefur verið ríkjandi að mestu hér á landi og í okkar heimshluta undanfarinn 
aldarfjórðung eða svo. Hún þykir svo sjálfsögð að mönnum finnst þeir ekki 
þurfa að rökstyðja einkarekstur grunnþjónustunnar með öðru en að það sé 
í samræmi við ríkjandi kenningu. Þetta er einn angi málsins. Hann er mik-
ilvægur og það skiptir máli að líka sé fjallað um hann.

Brýnast er þó að koma þjónustunni í lag. Vonandi tekst það sem fyrst.

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Ábyrgð,  
aðferð,
grunnur

Ríkisleyndarmálin
Ólöf Nordal hafði 
ekki verið lengi í 
embætti innanríkis-
ráðherra, þegar birt 
var reglugerð um 
vopnanotkun og 
heimildir lögreglu til slíkrar vald-
beitingar. Fram að því hafði algjör 
leynd hvílt yfir reglunum. Fullyrt 
var að opinber stefna um heimildir 
lögreglu til valdbeitingar væri alls 
ekki pólitískt mál og kæmi fólki ekki 
við. Annað hefur komið á daginn og 
þegar hefur verið gagnrýnt að lög-
regla fari út fyrir heimildir sínar.

Sandkassinn
Borgarstjóri nefndi á dögunum 
að Reykjavík gæti sameinast Sel-
tjarnarnesi. Sameining sveitarfélag-
anna hefur nokkuð verið til umræðu, 
enda þótt ekki sé kunnugt um neinar 
formlegar viðræður í þeim efnum. 
Umræðan að þessu sinni virðist 
aldrei hafa komist upp úr sandkass-
anum, en upphrópanir hafa gengið 
milli þingmanns Framsóknarflokks-
ins sem býr á Nesinu, og fyrrverandi 
borgarstjóra, um hvort pleisið sé 
betra og hvorir reiði sig meira á hina. 

Fókus
Ólafur Ólafsson, Sigurður Einarsson, 
Hreiðar Már Sigurðsson og Magnús 
Guðmundsson voru sakfelldir í Al-
-Thani málinu svonefnda og dæmdir 
til margra ára fangavistar. Þetta mun 
vera í fyrsta sinn frá hruni sem æðstu 
stjórnendur einhvers hinna föllnu 
banka eru sakfelldir í Hæstarétti. 
Samfélagsmiðlar loguðu á fimmtu-
dagskvöld, í kjölfar niðurstöðunnar, 
þó ekki vegna hennar, heldur vegna 
símaviðtals við Sigurð Einarsson í 
kvöldfréttum Sjónvarpsins.

Ómöguleikinn
Nú hefur verið upplýst 
að gögn sem boðin hafa 
verið um leynilegar 
eignir Íslendendinga 
í erlendum skatta-
skjólum eiga að kosta 
150 milljónir króna. Fjármálaráð-
herra tók mikla dýfu í almenn-
ingsálitinu þegar hann skammaði 
skattrannsóknarstjóra um síðustu 
helgi. Hann þykir hins vegar hafa 
vaxið mjög af afsökunarbeiðni og 
afdráttarlausum yfirlýsingum um að 
fólk eigi að borga skatta. Hann hafði 
hins vegar varla sleppt orðinu þegar 
flokksfélag og þingmaður Sjálfstæð-
isflokksins lýstu miklum efasemdum 
um þetta og sögðu efnislega að í þessu 
væri fólginn „pólitískur ómöguleiki“.

Útsalan
Viðskiptaráð hvetur til þess að opin-
ber fyrirtæki og innviðir verði seld 
einkaaðilum. Spyrja má hversu frétt-
næmar slíkar yfirlýsingar ráðsins eru. 
Sennilega yrði það meiri frétt ef ráðið 
gengi af trúnni. Þegar nýjasti óskalisti 
ráðsins er kannaður, er þó ekki annað 
að sjá en að margt af honum sé þegar 
í eigu annarra en opinberra aðila, að 
mestu eða minna leyti. Það á til að 
mynda við grunnþjónustufyrirtækið 
HS veitur, sem færir fólki drykkjar-
vatn og rafmagn. Fyrirtækið var fært í 
hendur einkafjárfestis í fyrra, en vakti 
ekki mikil viðbrögð í samfélaginu að 
því er virðist, hvorki mikla athygli 
né umtal.

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Mikill (froðu)gróði var í íslenskum 
fyrirtækjum einkum fjármálafyrir-
tækjum á árunum fyrir hrun, arð-
greiðslur gífurlegar og hlutabréfavelta 
lífleg. Hvað varð um þennan arð og 
söluhagnaðinn? Ekki fannst hann 
í gjaldþrota fjármálastofnunum og 
eignarhaldsfélögum. Þennan kafla 
hrunsögunnar vantar og þær skýringar 
sem hann gæti gefið á þeim atburðum 
sem hér urðu í hruninu og reyndar 
eftir það líka.

Upplýsingar um eign ís-
lendinga í skattaskjólum 
eru mikilvægar ekki bara 
vegna hugsanlegra skatt-
tekna og jafnræðis fyrir 
lögum heldur einnig til 
að upplýsa almenning um hvað raun-
verulega fór fram í aðdraganda hruns-
ins og ekki síst til að læra af því.“

- Indriði H. Þorláksson, fv. 
ríkisskattstjóri og ráðuneytisstjóri í 

fjármálaráðuneytinu.

Kynjahlutfall
Athugun á hlutfalli kynjanna í 
íþróttaumfjöllun Fréttablaðsins hefur 
vakið mikla athygli. Í grein sem birt-
ist á vefritinu Knuz.is var bent á að 
í janúar hefðu konur verið til um-
fjöllunar í innan við 10 prósentum 
tilvika. Ekki verður annað séð en að 
Fréttablaðið sé að reyna að bæta þessa 
stöðu. Fjölmiðlafólk segir gjarnan að 
umfjöllun „endurspegli samfélagið“. 
Íþróttadeildir og raunar almennar 
fréttastofur þurfa víst reglulega að 
láta minna sig á að hlutfall karla og 
kvenna í samfélaginu er nokkurn 
veginn jafnt, þótt umfjöllun beri þess 
sjaldan merki.

Stórsigur
Lobbíistar fyrir því að áfengi verði 
selt í almennum verslunum eru nú 
á fullu með alls konar herferðir. Svo 
birtast á stangli fréttir um að kannski 
sé þingmeirihluti fyrir frumvarpi sem 
nú liggur fyrir Alþingi um þetta mál. 
Vera má að margir þingmenn styðji 
það markmið að selja áfengi í al-
mennum matvöruverslunum og víðar, 
en jafnvel hörðustu stuðningsmenn 
hafa bent á að núverandi frumvarp 
er hrákasmíð, sem enginn getur sam-
þykkt sem lög með góðri samvisku. 
Málið hefur þó skilað því að líklega 
eru fáir landsmenn 
sem ekki kannast 
við þingmann-
inn Vilhjálm 
Árnason. Það 
mun í stjórn-
málum vera talið 
til allra 
s t æ r s t u 
sigra.

Sovét
Ásmundur Friðriksson samherji Vil-
hjálms, virðist vera í heldur miklum 
mínus um þessar mundir. Fyrst voru 

það undarlegar hugmyndir hans um 
sérstakar rannsóknir á íslenskum 
múslimum, sem samflokksmenn 
hans voru raunar fljótir að gagnrýna 
í spað. Síðan voru það ummæli hans 
um sovésku fiskveiðistjórnina. Það 
hefði sennilega aldrei orðið mál ef 
hann hefði einfaldlega gengist við 
þeim ummælum sem áhorfendur 
sjónvarpsfrétta heyrðu  hann sjálfan  
segja. Hann valdi í staðinn að gera 
fréttamönnum Rúv 
upp óheiðarleika. 
Slíkt telst mönnum 
enginn vegsauki. 
En hver veit 
nema hann 
sjálfur líti 
á þetta 
sem sigur, 
sbr. ofan-
greint.

Vatnið
Sveitarfélög norðan við Hvalfjörð 
búa sig nú undir „íbúasprengju“ 
vegna fyrirhugaðrar verksmiðju. 
Spyrja má hvernig sveitarfélögin 
undirbúa innviðina fyrir nýbúana. 
Ekki er langt síðan að greint var frá 
því að á sambýli fyrir fatlaða í Hval-
fjarðarsveit hafi mánuðum saman 
þurft að sækja vatn til drykkjar og 
þvotta á Akranes. Innviðaverkefnin 
eru því greinilega þegar fyrir hendi 
og ákaflega brýn, burtséð frá því 
hvort og hvenær verksmiðjur koma 
á staðinn.

Hissa
Ekki er annað að sjá en að fyrirhuguð 
hækkun á fargjöldum Strætó komi 
fólki verulega á óvart. Líka sumum 
borgarfulltrúum sem kvarta sérstak-
lega í fjölmiðlum. Eru þeir sömu þó á 
launaskrá almennings við að fylgjast 
með þessum hlutum og taka ákvarð-
anirnar … var það ekki?

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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Starfsemi Gerðubergs er blóm-
leg sem aldrei fyrr og Breiðhylt-
ingar á öllum aldri ættu að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi. 
Dagskrá hússins í janúar og 
febrúar er afar fjölbreytt. Systur-
nar Sara og Svanhildur Vilbergs-
dætur opna sýningu 25. janúar 
á litríkum sjálfsmyndum og 
sama dag opnar sýningin Þetta 
vilja börnin sjá. Þar geta gestir 
staldrað við, flett nýjustu barn-
abókunum og skoðað mynd-
skreytingar sem hengdar eru í 
hæð barna við hverja bók.

Dagskráin í kaffihúsinu á miðvi-
kudagskvöldum verður fjölbreytt 
að vanda en boðið verður upp 
á Handverkskaffi, Sagnakaffi, 
Heimspekikaffi og Leikhúskaffi. 
Steinaslípun, tengsl hamingju 
og sköpunarkrafts og umfjöllun 
um leikrit sem byggja á íslen-
skum skáldverkum er meðal 
þess sem spjallað verður um á 
þessum kvöldum. Café lingua 
verður jafnframt  í Gerðubergi 
og á fleiri stöðum í borginni með 
fjölbreytta dagskrá um tungumál 
og fjölbreytileika mannlífsins. 
Tónleikaraðirnar Klassík og Jazz 
í hádeginu verða á sínum stað og 
meðal flytjenda eru Ragnheiður 
Gröndal jazzsöngkona, Hulda 
Björk Garðarsdóttir sópran-
söngkona í hópi valinkunnra 
hljóðfæraleikara. 

Vetrarhátíð 
5. til 8. febrúar

Að venju verður margt í boði 
fyrir börn og fjölskyldur þeirra. 
Þar ber hæst viðburðir á Vetrar-
hátíð í Reykjavík sem fram 
fer dagana 5. til 8. febrúar. Á 
Safnanótt verður boðið upp á 
draugasögustund í bókasafninu 
og leiðsögn um sýningar. Ljósin 
verða slökkt og gestir fá hver sitt 
vasaljós til að lýsa leiðina um 
rangala Gerðubergs. Á Heims-
degi barna, sem hverfisbúar 
eru eflaust farnir að þekkja vel, 
verður boðið upp á fjölbreyttar 
listsmiðjur sem börn á öllum aldri 
geta tekið þátt í ásamt foreldrum 
eða ömmu og afa. Vísindasmið-
ja, frímerkjasmiðja, hljóðfæras-
miðja og spunaleikhús er meðal 
þess sem krakkarnir geta tekið 
þátt í. Heimsdagurinn mun færa 
út kvíarnar í ár en dagskráin fer 
fram á þremur starfsstöðum 
Borgarbókasafnsins; í Kringlunni, 
Spönginni og Sólheimasafni auk 
Gerðubergs.

Haldið verður í gamlar og skem-
mtilegar hefðir með því að búa 
til öskupoka og bolluvendi fyrir 
Öskudaginn og verða þessar 
sívinsælu smiðjur í boði á þremur 

stöðum Borgarbókasafns; í Gró-
finni, Spönginni og Gerðubergi. 

Borgarbókasafnið 
Menningarhús 
Gerðubergi

Í bókasafninu er allt fullt af 
nýjum og spennandi bókum, 
tímaritum og tónlist eftir jóla-
vertíðina og um að gera að kíkja 
við og eiga notalega stund með 
börnunum, kíkja í blöðin og fá 
sér kaffibolla. Að venju verður 
boðið upp á sögustundir fyrir 

skólabörn og heimanámsaðstoð 
undir merkjum Heilahristings. 
Borgarbókasafn Reykjavíkur fékk 
um áramót nýtt og aukið hlut-
verk við sameiningu þess við 
Menningarmiðstöðina Gerðuberg. 
Meginmarkmið sameiningarinnar 
er að styrkja hlutverk starfsstaða 
Borgarbókasafns sem menning-
armiðjur í hverfum borgarinnar 
með aukinni áherslu á viðburði 
og fræðslu árið um kring. Við 
breytinguna mun því stofnunin 
heita Borgarbókasafnið Mennin-
garhús Gerðubergi. 

Eitthvað fyrir alla
í Gerðubergi

Systurnar Sara og Svanhildur Vilbergsdætur opna sýningu 25. janúar 
á litríkum sjálfsmyndum í Gerðubergi. Hér má líta tvær þeirra.

Vestfirska fiskbúðin
Sjávarhöllin Hólagarði
efra Breiðholti

Við erum líka á facebook

Heiðrún Þorgeirsdóttur 
opnað málverkasýningu í 
Boganum í Gerðubergi sun-
nudaginn 18. janúar kl. 14. Á 
sýningunni eru olíumálverk 
af fólki, fuglum, fígúrum og 
furðuverum ásamt nýjum 
abstraktverkum unnum með 
bleki. Verkin eru fjölbreytileg, 
litrík og fjörleg.

Heiðrún hefur lengi stundað 
listsköpun m.a. í gleri en á 
síðustu árum hefur hún alfarið 
snúið sér að málun. Hún hefur 
sótt fjölda námskeiða í teiknin-
gu og málun í gegnum tíðina 
m.a. í Myndlistaskóla Reykja-
víkur og Myndlistaskóla Kópa-
vogs. Myndefnið var til að byrja 
með fyrst og fremst ævintýrale-
gir og litríkir fiskar, fuglar, 
fígúrur og furðuverur. Verkin 
vísa stundum til ákveðinna 
ævintýra eða fyrirbæra en eiga 
þó oftar rætur sínar í ímyndu-
naraflinu. Undanfarið hafa kyn-
javerurnar vikið fyrir abstrakt 
verkum unnum með bleki. Efnið 
er heillandi en akrýlblekið er í 
senn flæðandi og óútreiknan-
legt en líka fíngert og stýranlegt. 

Með því að blanda þessum 
eiginleikum saman verða til 
flæðandi og frjálsleg listaverk.

Heiðrún opnar
í Boganum

Heiðrún Þorgeirsdóttir 
myndlistarmaður.
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Sköpunin fjármögnuð af almenningi
„Það geta allir sótt um, en almenna þumalputtareglan hjá okkur er að vera 
með skapandi verkefni. Semsagt verkefni sem miða að því að búa eitthvað 
til, hvort sem það er ný vara, listaverk, viðburður, þjónusta, eða slíkt. Ef 
fólk er í vafa er þó auðvelt að sækja um og við skoðum hvert verkefni 
fyrir sig,“ segir Arnar Sigurðsson, einn eigenda hópfjáröflunarsíðunnar 
Karolina fund. Hann segir einstaklingana sem stóðu að stofnun hennar 
haustið 2012 hafa átt það sameiginlegt að langa til að nýta sér möguleika 
samfélagsmiðla og netsins til að stefna ólíkum aðilum saman. Hópurinn 
hafi verið afar fjölbreyttur, þar hafi komið saman kvikmyndagerðarfólk, 
tónlistarframleiðendur, einstaklingar úr bankageiranum, verðbréfamiðlarar 
og allt þar á milli. Á sama tíma hafi hópfjármögnun á netinu verið að ryðja 
sér til rúms í heiminum og byggi Karolina fund á svipuðum módelum og 
þekkjast annars staðar þótt vefurinn hafi þróast áfram í sjálfstæða átt. 

Á vefnum má finna fjöldan allan af 
skapandi verkefnum og getur almenn-
ingur lagt sitt af mörkunum til að þau 
megi verða að veruleika með því að 
styrkja þau um tiltekna upphæð. Oftast 
fær sá sem styrkir eitthvað í staðinn 
sem tengist verkefninu, hvort sem er 
um að ræða tónleikamiða, eintak af 
bók eða dvd eða annað, allt eftir upp-
hæðinni sem styrkt er um. 

Góð leið til að  
prófa hugmyndir
Alls hafa 97 verkefni náð settu marki 
í gegnum síðuna en um 70%-80% 
þeirra verkefna sem skráð eru ná 
settu markmiði. „Það er algengast að 
ná rétt yfir markið, en þó kemur af 
og til fyrir að verkefni „springur út“ 
og nær margöldu markmiði sínu. Við 
erum mjög ánægð með þetta hlutfall, 
70%-80% verkefna sem ná að fjár-
magna sig, þetta er langt yfir því sem 
viðgengst á öðrum svipuðum síðum 
erlendis. Raunar vitum við ekki betur 
en að þetta sé heimsmet.“ Aðspurður 
hvað verði um þau verkefni sem ekki 
ná settu markmiði segir Arnar það 
sjálfsagt misjafnt, ýmist sé önnur leið 
farin eða þau verði ekki að veruleika. 
„Einn af kostunum við hópfjármögnun 

er að hægt er að prófa hugmyndir og 
framsetningu á þeim fyrirfram, áður 
en ráðist er í verkefnið. Í stað þess 
að t.d. prenta stórt upplag af bók og 
reyna svo að selja hana er að hægt að 
hópfjármagna hana fyrirfram og fá þá 
staðfestingu á því hvort maður sé að 
hitta í mark, eða hvort maður þurfi 
kannski að vinna betur í verkefninu.“ 
Ef verkefni nær markmiði sínu tekur 
Karolina fund 5% þóknun af því sem 
safnast en takist það ekki þarf sá sem 
stendur fyrir verkefninu ekki að greiða 
neitt. 

Hlutfall þeirra sem styðja fleiri en 
eitt verkefni fer stöðugt stækkandi að 
sögn Arnars. Sjálfur hefur hann stutt 
48 og segir það alltaf jafn gaman að fá 
í hendurnar afrakstur verkefnis sem 
aðeins hafi verið hugmynd þegar hann 
ákvað að leggja því lið og hefði jafnvel 
ekki orðið að veruleika nema vegna 
hans þátttöku. 

900 hæfileikar  
saman komnir
Ekki er aðeins hægt að styrka eins-
taka verkefni með pening. „Hluti af 
sérstöðu Karolina Fund miðað við 
svipaðar lausnir era að við erum að 
þróa torg þar sem hæfileikar geta 

hitt fyrir hugmyndir, sem síðan hitta 
peninga. Þannig viljum við gefa fólki 
kost á að taka þátt í verkefnum, ekki 
bara með því að leggja til peninga, 
heldur bjóða fram krafta sína í víðari 
skilningi. Akkúrat núna erum um 900 
hæfileikar skráðir, allt frá dansi til for-
ritunar, endurskoðun og markaðssetn-
ing. Við munum þróa þennan hluta 
áfram, og draumurinn er Karolina geti 
stefnt saman öllum þessum mkilvæg-
ustu hráefnum sem þarf til að búa til 
eitthvað stórkostlegt og nýtt.“

Duldýrasafnið
Arngrímur Sigursson er einn þeirra 
sem fjármagnað hafa verkefni sitt 
í gegnum Karolina fund en hann 
gaf sjálfur út listaverkabókina Dul-
dýrasafnið, sem inniheldur 34 myndir 
eftir hann af íslenskum hulduverum. 
„Myndunum fylgja textar úr þjóð-
sögum og fornritum sem lýsa útliti, 
hegðun og helstu einkennum duldýr-
anna og því hvernig samskiptum þeirra 
er háttað við mennska nágranna sína. 

Myndirnar í bókinni eru olíumálverk 
og er þeim ætlað að varpa nýju ljósi 
á sérstæða veröld íslenskra furðufyr-
irbæra.“

Ástæðuna fyrir að hafa valið 
hópfjármögnunarleiðina segir Arn-
grímur fyrst og fremst vera þá að um 
skemmtilegan möguleika sé að ræða 
til að kynna og fjármagna verkefni. 
Verkefnin nái almennt góðum árangri 
auk þess að fá oft góða athygli á meðan 
fjárölfunartímabilinu stendur. 

Fleiri gefa út sjálfir
Mikill áhugi var á Duldýrasafninu á 
meðal almennings. Náði það 100% 
fjármögnun á fyrstu 24 klukku-
stundunum og endaði í 332% í lok 
fjármögnunarinnar. Gat Arngrímur 
því prentað stærra upplag en hann 
hafði lagt upp með í byrjun. 

„Þetta hefur verið mjög skemmti-
legt og lærdómsríkt ferli. Mig grunar 
að með tilkomu hópfjármögnunar þá 
munu fleiri höfundar gefa út bækurnar 
sínar sjálfir. Það er meiri vinna sem 

felst í því að gefa út sjálfur, höfundur 
þarf sjálfur að halda utanum alla 
þætti útgáfunnar, prentun, dreifingu, 
yfirlestur, hönnun og svo alla kynn-
ingarvinnu sjálfur. En ef að útgáfan 
gengur vel, þá fær höfundurinn meira 
fyrir sinn snúð.“ 

Áhættusamt að gefa  
út listaverkabækur
Úgáfuferlinu er lokið hjá Arngrími 
og komu Duldýrin út í desember. 
Hann segir að ef ekki hefði verið fyrir 
Karolina fund hefði fátt annað staðið 
til boða en að fara á milli útgefenda og 
sjá hvernig þeir tækju í bókina. „Það 
er áhættusamt að gefa út listaverka-
bækur og ljóðabækur og útgefendur 
eru ekkert endilega alltaf til í svoleiðis 
verkefni. Önnur leið hefði verið að fá 
fjármögnun í gegnum styrki, en þar 
eru margir um hituna og erfitt að 
komast að. “ 

 MENNINGIN
Hildur  

Björgvinsdóttir

arnar Sigurðsson segir að upp undir 100 verkefni hafi náði settu marki í 
fjármögnun sinni á Karolinafund.



Vita Biosa PROBIOTIC

„Vita Biosa getur haft mikil  áhrif á 
bakflæði, brjóstsviða, andremmu, 
candida, þvagfærasýkingar, niðurgang,  
hægðartregðu og margt fleira. Hann 
hefur reynst bæði mér og mínum 
skjólstæðingum ákaflega vel. Ég mæli 
hiklaust með daglegri neyslu hans 
fyrir fólk á öllum aldri sem vill koma 
meltingunni í lag og halda henni í lagi.”
Hallgrímur Þ. Magnússon
Læknir

M EIRI NÆRINGARUPPTAKA 

B ETRI MELTING

B ETRI LÍÐAN

Fæst í: Heilsuhúsinu Kringlunni, Lágmúla, Laugarvegi, Smáratorgi, Selfossi og Akureyri, Gló Fákafeni, Lifandi makaði, Mamma veit best, Heilsuverinu Suðurlandsbraut, 
Lyfsalanum Glæsibæ, Lyfjavali Mjódd, Apótekinu í Spöng, Heilsutorginu Blómavali, Græna hlekknum, Systrasamlagið Seltjarnarnesi, Akureyrarapóteki og organic.is

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH SUNSEEDS

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH CARROT AND RAISINS

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH DATES

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH STEM GINGER

SPROUTED RYE BREAD
SPROUTED SPELT BREAD

RYE & STEM GINGER CAKE 
WHEAT FREE

LÍFRÆNT

ÁN MJÓLKURAFURÐA

ÁN DÝRAAFURÐA

ENGINN VIÐBÆTTURSYKUR

VEGAN

GERLAUST

Fæst í: Hagkaup, Nettó Mjódd, Reykjanesbæ og Glerártorgi, Gló Fákafeni, Víði, Lifandi markaði, Melabúðinni, Heilsuhúsinu Kringlunni, 
Lágmúla, Laugarvegi, Smáratorgi og Selfossi, Heilsutorginu Blómavali, Græna hlekknum, Mamma veit best, Fjarðarkaup og organic.is

Fæst í: Gló Fákafeni,  Heilsuhúsinu Kringlunni, Mamma veit best og organic.is 

MEDICINE FLOWER
AROMATIC APOTHECARY

Lífrænir og hitaeiningarlausir
Allt að 70% sterkari en aðrir bragðefnis dropar

Jarðaberja
Hindberja

Ferskju
Mangó

Græn epl i
But terscotch

Dökkt  súkkulaði
Karamellu

Kaff i
Myntu

Ananas

Upplifðu nýjan heim í eldhúsinu

Breyttu bústinu í karamellubúst með 1-3 dropum

LJÚFFENGT RISTAÐ MEÐ KÓKOSOLÍU 
OG SALTFLÖGUM

ÁVÍSUN Á BETRI HEILSU 2015

... E IN MEST SELDA GÓÐGERLABLANDA Í DANMÖRKU UNDANFARIN 10 ÁR ...

H   llustufreistingar
„Ég leita eftir hreinni og næringarríkri fæðu og elska þessar 
dásamlegu freistingar.”

Góð prótein
Flókin kolvetni
Góðar fitur
og svo mikið meira ...

Inniheldur EKKI: Hveiti, sykur, ger, mjólkurafurðir og aukaefni

Katrín Edda, afrekskona í Model fitness

Fæst í: Hagkaup, Nettó Mjódd, Reykjanesbæ og Glerártorgi, Krónunni 
Bíldshöfða, Lindum og Granda, Víði, Nóatúni, Lifandi markaði, 10-11 
Austurstræti, Borgartúni og Lágmúla, Shell Suðurfelli, Hagasmára og 
Vesturlandsvegi, Melabúðinni, Heilsuhúsinu Kringlunni, Lágmúla, 
Laugarvegi og Smáratorgi, Græna hlekknum, Heilsutorginu 
Blómaval, Lifandi markaði, Mamma veit best og Fjarðarkaup

Í spírubrauði er heilkornið 
spírað, hnoðað og bakað 

án þess að nokkru sé 
viðbætt.

Við spírun eykst hlutfall 
próteins á kostnað kolvetnis, 

einnig inniheldur híðið 
fjölmörg steinefni. 

Hvað er spírubrauð?

Afhverju er það betra?
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Deilt var um hvar þjóðhöfðinginn ætti að búa: 

Álitamál á Bessastöðum
„Það var álitamál hvort sú saga sem tengdist Bessastöðum og ofurvaldi 
danska konungsins hefði góð eða slæm áhrif við val bústaðarins,“ segir 
Sigríður Agnes Sigurðardóttir um forsetabústaðinn. Hún fjallar um val á 
bústað þjóðhöfðingjans í BA ritgerð sinni í sagnfræði við Háskóla Íslands, 
en ritgerðina skrifaði hún undir handleiðslu Guðna Th. Jóhannessonar 
sagnfræðings. 

Í ritgerðinni er sagt frá því þegar 
ákveðið var að þjóðhöfðingi Íslands, 
fyrst ríkisstjóri, 1941, og síðar forseti, 
hefði búsetu á Bessastöðum. „Þegar bú-
staður ríkisstjóra var valinn var haft að 
leiðarljósi að húsnæðið yrði bústaður 
þjóðhöfðingja til frambúðar. Aðrir 
staðir en Bessastaðir komu til greina,“ 
segir Sigríður Agnes. Hún segir við 
blaðamann að sá annar staður sem 
helst hefði komið til greina hafi verið 
Fríkirkjuvegur 11, hús Thors Jensens. 
„Það voru helst sjálfstæðismenn sem 
töluðu fyrir Fríkirkjuveginum,“ segir 
Sigríður Agnes. 

Vildi Thor selja? 
Thor Jensen hafi á þessum tíma verið 
fluttur upp í Mosfellssveit. Hugsanlega 
hafi hann viljað losna við húsið. Málið 
hafi verið skoðað. Ríkisstjórnin hafi 
látið meta húsið og eigandi hússins 
hafi líka hvatt til matsmann. Rökin 
fyrir þessari staðsetningu hafi einkum 
verið staðsetningin. Húsið stendur við 
Tjörnina í Reykjavík, í hjarta borgar-
innar og stutt frá höfninni. „Þau rök 

voru yfirleitt notuð að verið væri að 
fela Reykjavík fyrir erlendum fyrir-
mennum með því að fara með það 
beint upp í sveit,“ segir Sigríður Agnes. 
Einnig hafi verið nefnt í umræðum 
um málið á Alþingi að Lauganesspítala 
mætti einnig nýta í þessu skyni. Breski 
herinn hafði þá aðstöðu þar. 

Bessastaðir gefins
- Hvað réði þá valinu á Bessastöðum? 

„Sigurður Jónasson, fram-
kvæmdastjóri átti Bessastaði á þessum 
tíma. Hann gaf ríkinu í raun jörðina, 
með ákveðnum skilyrðum reyndar. 
Ríkisstjóri myndi sitja á staðnum og 
ríkið myndi greiða honum fyrir fram-
kvæmdir sem hann hafði lagt í á húsi 
og jörð,“ segir Sigríður Agnes. Auk 
þess hafi verið mikilvæg röksemd að 
á Bessastöðum hefði verið höfðingja-
setur um margra alda skeið. Það var þó 
ekki óumdeilt. Málið hafi ekki runnið 
„léttilega í gegnum Alþingi“. Skiptar 
skoðanir hafi verið um hvort þjóðhöfð-
ingi skyldi búa í höfuðstöðnum eða 
hvort hægt yrði að ferðast með erlenda 

gesti frá höfninni í Reykjavík og út að 
Bessastöðum. 

„Álitamál var hvort sú saga sem 
tengdist Bessastöðum og ofurvaldi 
danska konungsins hefði góð eða slæm 
áhrif við val bústaðarins. Annars vegar 
var þessi saga talin smánarblettur sem 
þyrfti að forðast. Hins vega gat það 
talist Íslendingum til framdráttar að 
hafa losnað undan konungi og tákn-
rænt fyrir það væri að nýr þjóðhöfðingi 
sæti á þeim stað þar sem áður hafði 
verið aðsetur danska yfirvaldsins,“ 
segir í ágripi af ritgerð Sigríðar Agnesar 
á Skemmunni, sem er hluti af vefsetri 
Landsbókasafnsins. 

Innbú frá London
Ákvörðun var tekin á Alþingi um hús-
næðið þegar frumvarp um ríkisstjóra 
varð að lögum sumarið 1941. Eftir að 
Sveinn Björnsson var kosinn ríkis-
stjóri var unnið hratt að umbótum 
húsnæðisins og að kaupa allt innbú 
og flytja til Íslands frá Bretlandi. Þá 
þurftu hlutirnir að gerast hratt. Álit 
hafi verð fengið hjá sendiherra Breta, 
Howard Smith, og aðstoðarmanni 

hans, Harris, varðandi húsgögn og 
niðurstaðan var sú að stíll hússins 
yrði tengdur við þann tíma sem það 
var byggt á, síðari hluta 18. aldar. 
Sendiherra Íslendinga í London, Pétur 
Benediktsson, hafi séð um að kaupa 
húsgögn, borðbúnað og allt annað sem 
þurfti til þess að ríkisstjóri gæti flutt 
inn. Ráðuneyti Breta hafi svo séð um 
að allt yrði sent eins fljótt og mögulegt 
var hingað til lands.

Framkoma bæjarstjóra
Þegar ég fletti vikublaðinu 

Reykjavík 31. jan. 2015 rak mig 
í rogastans. Á bls. 2 í blaðinu er 

grein, sem ber yfirskriftina „Fékk ekki 
að kveðja vinnufélagana“. 

Greinin fjallar um dóm Hæsta-
réttar, þar sem rétturinn dæmir Sel-
tjarnarnesbæ til að greiða konu, sem 
ólöglega var vikið úr starfi hjá bænum 
2,5 milljónir króna í bætur auk 800 þús-
und króna málskostnaðar. 

Í greininni er rakið hvernig staðið var 
að brottvikningunni og satt best að segja

rann manni kalt vatn milli skinns 
og hörunds við lesturinn. Með grein-

inni fylgdi mynd af bæjarstjóra Sel-
tjarnarness og því er ekki hægt annað en 
að draga þá ályktun að greinarhöfundur 
telji hana hafa mikla eða alla ábyrgð 
í þessu máli. Ef svo er þá spyr maður 
hvort henni er sætt í þessu starfi þegar 
hún hefur valdið bæjarsjóði þeim skaða, 
sem að ofan greinir. 

Okkur íbúum Seltjarnarness þykir 
það vænt um bæjarsjóðinn okkar að 
við viljum ekki að kjörnir bæjarfull-
trúar gangi þannig um hann að þaðan 
hverfi upphæðir sem milljónum skipta 
vegna framkomu þeirra og Hæstiréttur 
dæmir þá fyrir. Ég minni á að við íbú-

arnir erum stöðugt að greiða í þennan 
ágæta sjóð. 

Í sama blaði, vikublaðinu Reykjavík 
7. febr. 2015 er grein um sama efni og 
ber hún yfirskriftina „Afar kaldrana-
legt“. 

Í niðurlagi beggja þeirra greina, 
sem vitnað er í hér að framan er þess 
getið að ekki hafi náðst í Bæjarstjóra 
Seltjarnarness vegna þessa máls. 
Þarna er um að ræða a.m.k. vikutíma 
og finnst mér það ekki kurteisi gagn-
vart forsvarsmönnum blaðsins eða 
lesendum að gefa ekki kost á viðtali 
eða svara þessum greinum. 

Birgir Vigfússon,  
íbúi á Seltjarnarnesi

Menn hafa fengið ýmsar hugmyndir um Fríkirkjuveg 11. ein var að jafna 
húsið einfaldlega við jörðu og reisa á rústunum steinsteyptar höfuðstöðvar 
undir Seðlabanka Íslands. Þetta var um 1970. ekki urðu þær hugmyndir að 
veruleika, því reykjavíkurborg samdi við Seðlabankann um að hann fengi 
heldur part af arnarhóli, en þar standa nú höfuðstöðvar bankans. 

Framkvæmdir fyrirhugaðar 
Björgólfur Thor Björgólfsson kaup-
sýslumaður á húsið að Fríkirkjuvegi 
11. Það var langafi hans Thor Jensen 
sem upphaflega lét reisa húsið, en 
það var um langa hríð í eigu Reykja-
víkurborgar. 

Húsið hefur látið nokkuð á sjá. Að 
utanverðu má til að mynda merkja 
töluvert ryð á bárujárni og við glugga.

Ragnhildur Sverrisdóttir, tals-
maður Björgólfs, segir við Reykja-
vík vikublað að fyrirhugað sé að gera 
húsið upp. Leyfi hafi fengist til þess 
að uppfylltum ákveðnum skilmálum 
Minjastofnunar. „Húsið er illa farið 
og fljótlega verður hafist handa við 

endurgerð þess að utan. Það er al-
friðað, svo hvert einasta smáatriði 
að utan verður gert í upprunalegri 
mynd.“

Ragnhildur segir að húsið sé ekki 
alfriðað að innan, en þar séu þó stíf 
skilyrði um ýmislegt.

Á áætlun hafi verið að opna húsið 
almenningi fyrir ýmsa starfsemi, auk 
þess sem fyrirhugað sé að heiðra 
Thor Jensen með varanlegri sýn-
ingu um hann á veggjum hússins. 
Sú sýning er í undirbúningi, segir 
Ragnhildur. Til að mynda sé byrjað 
að safna ljósmyndum og fleiru sem 
tengdist Thor.

Löng og fróðleg saga
Á heimasíðu forsetaembættisins er 
fjallað um sögu Bessastaða og þar er 
einnig rakið hvernig Bessastaðir urðu 
embættisbústaður fyrst ríkisstjóra og 
svo forseta. Þar segir meðal annars:

„Bessastaðastofa var byggð 1761-66, 
í amtmannstíð Magnúsar Gíslasonar. 
Árið 1805 fluttist Hólavallaskóli, eini 
lærði skóli landsins, til Bessastaða 
og hlaut þá heitið Bessastaðaskóli. 
Hann starfaði þar til 1846 að hann 

flutti til Reykjavíkur; á þeim árum 
sóttu skólann m.a. Fjölnismenn og 
aðrir leiðtogar sjálfstæðisbaráttu Ís-
lendinga og þar sleit skáldið Bene-
dikt Gröndal barnsskónum eins og 
hann lýsir í Dægradvöl. 1867 eignað-
ist skáldið og þingmaðurinn Grímur 
Thomsen Bessastaði og bjó þar tæpa 
tvo áratugi. Eftir að hann lést árið 1896 
keypti Landsbanki Íslands Bessastaði, 
Lambhús og Skansinn af ekkju Gríms, 

Jakobínu Jónsdóttur. Skúli Thorodd-
sen ritstjóri og alþingismaður og kona 
hans Theodóra Thoroddsen skáldkona 
keyptu Bessastaði 1898 og bjuggu þar 
rausnarbúi með börnum sínum tólf 
til 1908 og áttu jörðina þar til Skúli 
lést árið 1916. Jón H. Þorbergsson 
bóndi bjó á Bessastöðum 1917-28 og 
Björgúlfur Ólafsson læknir 1928-40. 
Þá keypti Sigurður Jónasson forstjóri 
Bessastaði og hann afhenti síðan ís-
lenska ríkinu staðinn að gjöf árið 1941 
svo þar mætti verða bústaður ríkis-
stjóra og síðar forsetasetur.“

Thor Jensen lét reisa húsið við Frí-
kirkjuveg.



Heide Pumpen dælur

Belle PCX 
500E 100 kg
Létt og þægileg

Belle RPC 
30/50 186 kg 
Áfram og afturábak

Belle 36 mm steypuvíbrator 
2 eða 4 metra barki

Varafl allt upp í 3.300 kva
Mikið úrval SDMO rafstöðvum frá 
PM Energi allt upp í 3.300 kVA. 
Rafstöðvarnar eru fáanlegar 
í hljóðeinangruðum kössum og með 
beinum ræsibúnaði eða alsjálfvirkum.
Það eru margar SDMO rafstöðvar í notkun Það eru margar SDMO rafstöðvar í notkun 
hér á landi og má t.d. nefna Thor Data Center 
í Hafnarfirði sem er þrjár varaaflstöðvar 
samtals hátt í 2000 kVA og 112 sem eru 
með SDMO rafstöðvar.

Rafstöðvar

ÁSAFL Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

Vinnuvélar og tæki fyrir bæjarfélög og verktaka

Tækin sem
klára verkið

Áreiðanlegar, öflugar 
og traustar loftpressur - auðvelt aðgengi að búnaði

- lyftikrókur á jafnvægispunkti
- stjórnborð með rafrænum skjá
- sjálfvirk stjórnun á loftflæði 
  miðað við snúningshraða

LoftpressurVið leysum málin

Okkar þjónustuaðilar 
hringinn í kringum landið

Við sérhæfum okkur í innflutningi á nýjum og 
notuðum vinnuvélum og leggjum áherslu á 
fljóta og góða þjónustu. Okkar viðskiptavinir 
hafa ólíkar þarfir og því leggjum við okkur 
fram við að uppfylla óskir hvers og eins. 

Okkar
þjónustuaðilar
eru um allt land

Daemo vökvahamrar

E-Tech borholudælur

Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir
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Strætó logar stafna á milli
Snemma árs 2012 varaði Hörður Gíslason, staðgengill framkvæmdastjóra 
Strætó bs. , við þeirri „óvissu og óróleika sem skapast geti við að nýr aðili 
taki við [ferðaþjónustu fatlaðra]“ á fundi vinnuhóps Sambands sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu, um útboð á þjónustunar. Upphaf málsins má rekja 
til hugmyndafunda á vegum samtakanna árið 2011 þar sem farið var yfir 
möguleika á samstarfi sveitarfélaganna. Á fyrsta fundi vinnuhópsins í mars 
2012 lýsti byggðasamlagið Strætó sig óviljugt til að taka þátt í hugsanlegu 
útboði. Strætó var þannig utan allrar vinnu - að eigin vilja - allt frá mars 
2012 til loka nóvember ársins 2013 þegar vinnuhópnum barst ósk frá Strætó 
um halda utan um útboð og umsýslu ferðaþjónustunnar. 

Stjórn ekki með  
á nótunum
Stjórn Strætó veitir Reyni Jónssyni, 
þáverandi framkvæmdastjóra Strætó 
bs. , heimild fyrir frekari samninga-
viðræðum við Samtök sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu, í janúar 2014. 
Þá hafði byggðasamlagið verið utan 
málsins í um það bil eitt og hálft ár. 
Á fimmtánda fundi vinnuhópsins er 
ósk Strætó tekin fyrir. Rifjað er upp að 
frá upphafi hafi Strætó ekki viljað taka 
að sér umsýslu og útboð vegna ferða-
þjónustunar. Í fundagerðum kemur 
fram að fulltrúi Reykjavíkurborgar 
bendir á að undirbúningur útboðs sé 

á lokastigi. Unnið hafi verið út frá því 
að Strætó ætli sér ekki að taka að sér 
verkið. Á næsta fundi hópsins sem 
haldinn er í upphafi janúar 2014 er 
ljóst að samstaða er um að Strætó fari 
með umsýslu útboðsins en sjái ekki 
um akstur. Á þessum tíma hefur stjórn 
byggðasamlagsins ekki veitt umboð, en 
það er eins og áður segir veitt á stjórn-
arfundi í lok mánaðarins. 

Einkavæðingin öðlast 
sjálfstætt líf
Við vinnslu fréttarinnar ræddi Reykja-
vík vikublað við fjölda fólks sem kom 
að þeirri ákvörðun að sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu færu í sameig-
inlegt útboð á ferðaþjónustu fatlaðra. 
Markmiðið var að rekja ákvörðunar-
tökuna en um leið komast að því hvað 
hefði farið úrskeiðis. Innri endur-
skoðun Reykjavíkurborgar vinnur nú 
í úttekt á stöðu mála en skipuð var 
neyðarstjórn sem fer yfir það sem úr-
skeiðis hefur farið við framkvæmd á 
Ferðaþjónustu fatlaðra. Viðmælendur 
voru spurðir hvaðan sú hugmynd kæmi 
að fara yrði í útboð - það er að víkja 
ætti frá þeirri stefnu að Strætó bs. sæi 
sjálft um akstur og umsýslu eins og 
verið hafði hjá Reykjavíkurborg allt 
frá því í kringum 1980. Það hefur 
reynst erfitt að finna afgerandi upp-
hafspunkt þeirrar ákvörðunar - raunar 
virðist sem svo að einkavæðingar- eða 
útboðsstefna þegar kemur að akstri, 
hafi snemma í ferlinu öðlast sjálfstæða 
tilveru. Það var skilningur embættis-
manna að þeim væri ætlað að fara þessa 
leið og hún væri ákvörðun kjörinna 
fulltrúa. 

Í ágúst árið 2011 skilaði vinnuhópur 
SSH lokaskýrslu um ferðaþjónustu fatl-
aðra á höfuðborgarsvæðinu. Skýrslan 

er til komin í kjölfar hugmyndasmiðju 
samtakanna um hugsanlegt samstarf 
sveitarfélaganna á ýmsum sviðum. 
Hópurinn er fyrst og fremst skip-
aður embættismönnum frá sveitarfé-
lögunum. Í niðurstöðu hópsins segir 
að „góð lausn á samvinnu í ferðaþjón-
ustu fatlaðs fólks og blindra“ þyrfti að 
uppfylla skilyrði markaðslausnar. Það 
er í kjölfar þessar skýrslu sem vinnu-
hópur um útboðið er settur saman. 
Honum var ætlað að klára útboðið í 
nóvember sama ár. Hópurinn kom þó 
ekki saman fyrr en í mars 2012. 

Pólitísk stefnumótun
Á sama tíma hefur sú pólitíska 
stefnumótun verið samþykkt að 
Strætó skuli í auknum mæli bjóða út 
akstur fyrirtækisins. Um það bil 40% 
af akstrinum eru í höndum verktaka. 
Sú ákvörðun á sér lengri aðdraganda 
en vinnan við sameiginlegt útboð allra 
sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins á 
ferðaþjónustu fatlaðra. Sú stefna var 
raunar mörkuð við stofnun byggða-
samlagsins, jafnvel fyrr, og helgast 
meðal annars af því að önnur bæj-
arfélög en Reykjavík höfðu boðið út 
almenningssamgöngur. Sú hugmynd 
að færa Strætó í að vera í rauna að-
eins umsýslufyrirtæki almenningsam-
gangna en ekki þann sem sinnir 
sjálfum akstrinum hefur því hægt og 
rólega skotið rótum. 

Reynslan mikilvæg
Í kringum 1980 hóf SVR að sinna 
ferðaþjónustu fatlaðra í Reykjavík. Í 
fundargerð vinnuhópsins um málið 
segir að upphaflega hafi einn bíll farið 
um 3000 ferðir á ári en árið 2012 séu 
um það bil 50 bílar sem sinna um 400 
þúsund ferðum á ári. Hér er aðeins 
átt við ferðaþjónustuna í Reykjavík 
ekki annara sveitarfélaga. Á fundi 
undirbúningshóps sveitarfélaganna 
í mars 2012 er farið yfir reynslu 
Strætó af rekstri ferðaþjónustunar. 
Þar segir: „Eiginleikar bílstjóranna 
skipta sköpum um þjónustuna það er 
[að segja] reynsla þeirra og afstaða til 
verkefnisins. Þeir 13 menn sem annast 
aksturinn nú á 10 bílum strætó eru af 
þeim sökum „handvalin elíta“, flestir 
með langa reynslu.“ 

Þrátt fyrir þessa lýsingu Harðar, full-
trúa Strætó, virðist það aldrei í ferl-
inu hafa hvarflað að vinnuhópnum, 
stjórn Strætó, framkvæmdastjórn né 
kjörnum fulltrúum að efast mætti um 
þá ákvörðun að færa aksturinn; það er 
framkvæmdina sjálfa, út úr fyrirtæk-
inu í hendur verktaka. 

Ódýrara
Í skýrslu SSH frá 2011 kemur fram að 
verð á hverja ferð sem farin er í Reykja-
vík árið 2011 sé um 2.111 krónur en 

meðalkostnaður í smærri sveitarfé-
lögum sé 1.639 kr. Það er úr þessum 
samanburði sem hugmyndir um að 
spara allt að 116 milljónir koma. Þess 
skal getið að sparnaðinum var ekki 
ætlað að skila að sér í lægri fjárfram-
lögm af hálfu sveitarfélaganna, heldur 
átti að nýta þann mun til að ná fram 
skilvirknissparnaði sem bæta myndi 
þjónustuna. Þannig átti fyrir sama fé 
og þegar er lagt í þjónustuna að stytta 
pöntunarfyrirvara farþega, lengja 
opnunartíma þjónustuvers og stytta 
viðveru hvers og eins í bílum. Aftur er 
bent á það í upphafi ferlisins að þessi 
verðsamanburður sé ekki brúklegur 
enda sé ekki sama þjónustustigs, lengd 
ferða sé mismunandi sem og annara 
þátta. 

Næsta eina og hálfa árið hefur 
Strætó ekki aðkomu að málinu. Í 
nóvember árið 2013 óskar félagið eins 
og áður segir eftir að sjá um útboðið 
en þá með breyttum forsendum. Nú 
skal bjóða allan akstur út - losa sig 
við hina „handvöldu elítu“ sem sinnir 
akstrinum en þess í stað fjárfesta frekar 
í Trapez-hugbúnaði fyrirtæksins. 
Trapez er það kerfi sem Strætó hefur 
notað um nokkurt skeið til að ná fram 
hvað bestri nýtingu á leiðum, starfs-
fólki og þjónustuveri. Kerfið er afar 
óvinsælt meðal starfsmanna Strætó á 
gólfi en nýtur vinsælda meðal stjórn-
enda fyrirtækisins. 

Þurrkuðu þekkinguna  
úr fyrirtækinu
Við stefnumótun og innleiðingaferli 
þjónustunnar kom ítrekað fram að 
bílstjórarnir sjálfir byggju yfir mik-
illi þekkingu á stöðu þeirra sem nýta 
þjónustuna. Fyrir breytingar lá styrkur 
ferðaþjónustunar í þessari þekkingu 
bílstjóranna en um leið ákveðinn 
veikleiki. Það er kallað rassvasabók-
hald þegar ekki er lögð vinna í halda 
miðlægt utan um stofnanaminni og 
þekkingu heldur er hún þess í stað í 
kolli hvers og eins. Varað var við þessu 
í ferlinu og ítrekað bent á en eitthvað 
veldur því að ekki var tekið nægilega 
vel á þeim málum. Eftir innleiðinguna 
hefur Reykjavík ráðið starfsmann sem 
hefur það eitt hlutverk að safna saman 
upplýsingum. Þetta var þó ekki gert í 
upphafi eins og bent var á að þyrfti. 

Í minnisblaði sem Strætó lét gera 
fyrir sig og fjallað var um í fréttum 
RÚV í janúar kemur fram að minnst 
sjö starfsmenn í akstri hafi ekki viljað 
ráða sig í vinnu til verktaka sem nú 
áttu að sinna þjónustunni í upphafi 
árs. Þeim var öllum sagt upp í fyrra. 
Þá kemur einnig fram að ekki hafi 
tekist að sinna námskeiðahaldi fyrir 
nýja bílstjóra. Þar kemur líka fram að 
breytingarnar hafi haft neikvæð áhrif 
á þjónustuna. 

 

 

Við kunnum
að meta þig

590 6400  - www.idan.is

Hefur þú starfað við iðngrein 
og vilt ljúka sveinsprófi?

Þá gæti raunfærnimat 
verið fyrir þig.

 
 
 
 
          
 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 

                                               

                 

LAGERSALA  

Allt að 80% 
afsláttur 

 
       

ÚTTEKT

reynir Jónsson, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri.

bryndís Haraldsdóttir, stjórnarfor-
maður Strætó.



Egilshöllin í Grafarvogi er stærsta íþrótta- og afþreyingarmiðstöð sinnar 
tegundar á Íslandi. Þar undir sama þaki eru m.a. Sambíóin, Keiluhöllin, 
World Class og íþróttafélagið Fjölnir með fjölbreytta og skemmtilega 
starfsemi.

FRAMÚRSKARANDI FJÖLBREYTT
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Óefni löngu ljóst
Mál Ólafar Þorbjargar Pétursdóttur, 
átján ára þroskaskertrar og mállausrar 
stúlku, sem gleymdist klukkutímum 
saman í bíl á vegum Strætó varð til 
þess að gripið var til neyðarúrræða. 
Hins vegar var þegar ljóst í nóvember 
að innleiðingin ætti ekki eftir að fara 
vel. Fjölda svipaðra mála hafa komið 
upp undanfarið. Sveitastjórnir hlust-
uðu ekki á viðvaranir fyrir áramót um 
að breytingar á ferðaþjónustu fatlaðra 
væru ekki nógu vel undirbúnar, sagði 
varaformaður Sjálfsbjargar í samtali 
við RÚV fyrr í mánuðinum. Nokkur 
mál hafa komið til umfjöllunar opin-
berlega, önnur ekki. Við vinnslu frétt-
arinnar varð blaðamaður meðal annars 
áskynja um mál þar sem atbeina lög-
reglunnar þurfti til. Þroskaskertur 
maður sem lítið getur tjáð sig var 
skilinn eftir án þess að nokkur tæki á 
móti honum. Lögregla var að lokum 
kölluð til enda gat hann hvorki tjáð 
sig né komið sér heim að sjálfsdáðum. 
Blessunarlega fór allt vel. 

Stjórnleysi og tortryggni
Um langa hríð hefur andi tortryggni, 
reiði og ósættis verið ríkjandi innan 
Strætó. Kjörnir fulltrúar, stjórn 
samlagsins og framkvæmdastjórn 
hafa mánuðum saman haft alla burði 
til að gera sér grein fyrir þessu. Fjallað 
hefur verið um málið innan stjórn-
sýslunar sem og í fjölmiðlum. Sam-
starfsörðugleikar innan fyrirtækisins 
hafa náð slíkum hæðum að launafull-
trúi fyrirtækisins hefur fengið nafn-
laus bréf og hótanir, eldri starfsmenn 
telja sig niðurlægða með tilfærslun og 
framkomu sem virðist aðeins eiga að 

þjóna því markmiði að niðurlægja þá, 
þar til þeir gefast upp og hætta sjálfir, 
í stað þess að vera sagt upp með til-
heyrandi réttindum. Nýleg tilfærsla 
fyrrverandi launafulltrúa, sem starfað 
hefur hjá fyrirtækinu um langt skeið, 
í störf við tiltekt er sögð merki um 
kerfisbundna bresti í framkomu við 
starfsmenn. Menn séu ekki reknir, 
heldur niðurlægðir þar til þeir fari. 

Hótanir um útboð
Reykjavík vikublað hefur áður fjallað 
um stöðu mála innan fyrirtækisins. 
Í gögnum sem blaðið hefur undir 
höndum sést greinilega hið mikla 
vantraust sem ríkir innan Strætó. Allt 
frá kosningum til trúnaðarráðs til 
tölvuvæðingar fyrirtækisins getur af 
sér rifrildi og tortryggni. Vandamál 
við launagreiðslur undanfarna mánuði 
hefur þrýst tortryggni í nýjar hæðir. 

Óánægja er gríðarleg, viðloðandi 
og kerfisbundin. Í september síðast 
liðnum greindi Reykjavík vikublað 
frá samskiptum yfirmanna og starfs-
fólks í kjölfar hótunarbréfs sem sent 
var til vagnstjóra fyrirtækisins. Þeim 
var þar gerð grein fyrir því að ef þeir 
myndu neyta andmælaréttar vegna 
innleiðingar myndavélakerfis, þá 
þýddi það uppsögn. Þetta var sent til 
starfsmanna enda þótt þeir hafi allan 
rétt til þess að gera athugasemdir. 

Starfsmenn taki á  
sig hagræðingu
Strætó hefur undanfarin ár gengið 
í gegnum miklar breytingar og skil-
virknishagræðingu. Starfsfólk fyrir-
tækisins, sérstaklega bílstjórar, telja 
sig bera þann hagnað í sífellt verri 
kjörum, harkalegri framkomum og 
lítilsvirðingu. Reykjavík vikublað hefur 

um nokkurn tíma haft vaktaupplýs-
ingar nokkura bílstjóra undir höndum. 
Á vaktafyrirkomulaginu má sjá að bíl-
stjórum er gert að hlaupa á milli vagna, 
hvíldartími er í lágmarki og raunar 
ill framkvæmanlegur ef gögnin eru 
skoðuð. Þá virðast reglur um hvíldar-
tíma bílstjóra ekki gilda um starfsfólk 
Strætó. Í handbókum bílstjóra má 
sjá vaktafyrirkomulag og ferðaupp-
lýsingar þar sem sama ferð, á sama 
tíma dags, farandi sömu vegalengd er 
reiknuð með skemmri vinnutíma fyrir 
bílstjóra. Mismunurinn er gjarnan það 
sem nemur lágmarkskröfu um hvíldar-
tíma. Þeir bílstjórar sem blaðið hefur 
rætt við á undanförnum mánuðum 
segja framkvæmdina í raun þýða að 
bílstjórar fái ekki hlé og komist jafn-
vel ekki á salernið. Þess skal þó getið 
að nýr framkvæmdastjóri er sagður 
sýna vilja í verki til að breyta um siði. 

Raunar var sagt að svona tilvik séu því 
sem næst horfin. 

Reynir látinn fara
Höfundur þessa stjórnunarstíls er 
sagður hafa verið Reynir Jónsson, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri Strætó. 

Reynir var látinn fara eftir að stjórn 
byggðasamlagsins sagði að trúnaður 
ríkti ekki þar á milli. Þetta var rétt 
eftir að upp komst að hann hefði keypt 
sér jeppa fyrir 10 milljónir á kostnað 
fyrirtækisins. Það hafði hann gert 
án samráðs við stjórnina. Mánuðina 
áður hafði Reykjavík vikublað leitað 
álits stjórnarformanns á stjórnunarstíl 
Reynis, samskiptum við starfsmenn 
sem og þann kæk Reynis að hóta út-
boði þegar starfsfólk gerði kröfu um 
virðingu. Þá lýsti Bryndís Haralds-
dóttir því yfir að Reynir nyti trausts. 
Það var ekki fyrr en jeppakaupin urðu 
að blaðamáli sem traustið hvarf. 

Jóhannes Svavar Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri Strætó, tók nýlega við 
starfinu, en það var auglýst skömmu 
eftir brotthvarf Reynis. Á tölvupóst-
ssamskiptum starfsmanna og fram-
kvæmdastjórnar sem blaðið hefur 
undir höndum er ljóst að hann á mikið 
verk fyrir höndum til að sýna að hann 
hyggist breyta áherslum í stjórnun 
og samskiptum við starfsfólk. Stjórn 
byggðasamlagsins hefði átt að vera 
þetta allt ljóst fyrir löngu.

Rætt var við starfsfólk Strætó, 
embættismenn sveitarfélaga, fulltrúa 
stjórnar og yfirmenn hjá Strætó bs. 
við vinnslu fréttarinnar.

ÚTTEKT

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Staðgengill framkvæmdastjóra Strætó varaði við „óvissu og óróleika“ í tengslum við stórar breytingar á ferðaþjón-
ustu fatlaðra.



• Múrverk / múrviðgerðir.
• Plötusteypa / vélslípun.
• Flísalagnir.
• Háþrýstiþvottur.
• Flotun á gólfum.

• Lagfæring á gömlum
  og skemmdum gólfum.
• Demantsslípun, slípum
  málningu af gólfum.

Sími 891 9193 • velslipun@simnet.is
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Afeitrun
„Hættum að vera svona sæt“ var 
yfirskrift þessa pistils fyrir viku. 
Þar birtist hvatning undirritaðs til 
íslenskra matvælaframleiðslufyr-
irtækja og foreldra um að snúa við 
þeirri óheillaþróun sem hefur gert 
Íslendinga að einni mestu sykur-
neysluþjóð í heimi. Undirritaður 
hvatti Mjólkursamsöluna sérstak-
lega til þess að taka til í sinum 
ranni og hætta að menga frábærar 
íslenskar landbúnðarafurðir með 
dauðhreinsuðum og næringar-
snauðum hvítum sykri. Það má gera 
með því að draga smátt og smátt 
úr sykurmagni í mjólkurvörum á 
næstu tíu árum. Þannig er hægt að 
„afeitra“ þjóðina og kenna börn-
unum okkar að meta aftur eðli-
legt bragð af mjólkurvörum. En af 
hverju ættum við að gera það? 
Að hætta á hnefanum
Hætti fólk skyndilega að borða sykur 
eru líkamleg áhrif merkjanleg á ör-
fáum klukkustundum. Helst má líkja 
þessu við það þegar fólk segir skilið 
við eiturlyfjadjöfulinn eða hættir að 
reykja. Algengt er að fólk verði órólegt, 
pirrað og finni fyrir nánast óstjórn-
legri löngun í sætindi. Sú löngun 
hverfur ekki fyrr en einni til tveimur 
vikum eftir að sykurátinu er hætt. Til 
samanburðar segja viðurkennd fræði 
okkur að mesta nikótínlöngunin 

hverfi á þremur sólarhringum þegar 
menn drepa í síðustu rettunni. Flestar 
hliðarverkanirnar eru hins vegar já-
kvæðar. Eftir nokkrar sólarhringa í 
sykurleysi finna flestir fyrir aukinni 
orku og læknavísindin segja okkur að 
ónæmiskerfið styrkist mikið á stuttum 
tíma. Blóðið verður hreinna og hætta á 
hjartasjúkdómum minnkar. Fólk sefur 
líka betur á nóttunni. 

Viðbættur sykur  
í dulargevi
Fyrir viku sögðum við frá frábæru 
átaki landlæknisembættisins sem 
hefur opnað vefsíðuna sykurmagn.
is. Tilgangurinn er að „auka færni 
barna og foreldra þeirra í fæðuvali“ 
eins og þar segir. Málið er auðvitað 
að oft er það sem girnilegast lítur út 
í augum barna ekki endilega það sem 
hollast fyrir þau. Vissulega er náttúr-
legur sykur í ýmsu sem við borðum, 
ávöxtum og hreinum mjólkurvörum. 
Það er hins vegar viðbætti sykurinn 
sem er vandamálið – og hann getur 
verið til í ýmsum myndum eins og 
talið er upp á síðunni; hrásykur, púð-
ursykur, melassi, síróp, agavesíróp, 
glúkósi (þrúgusykur), ávaxtasykur 
(frúktósi), og náttúrulegan. En það 
skiptir ekki máli hvað hann heitir. 
Viðbættur sykur er viðbættur sykur 
og „almennt er ekki hollara að bæta 
í matvælin einni tegund sykurs um-
fram aðra.“

Foringi hinna sykurlausu
Framtak landlæknis er til fyrirmyndar 
og allir ættu að skoða síðuna sykur-
magn.is, sér til fróðleiks. En að öðrum 
ólöstuðum er Gunnar Már Sigfússon í 
hópi þeirra Íslendinga sem hefur hvað 
mest áhrif á matarræði þjóðarinnar 
þessa daganna. Hann hefur verið í 
broddi þeirrar hreyfingar sem tekið 
hefur upp lágkolvetna mataræði – og 
raunar lífsstíl - og gefið út hverja met-
sölubókina á fætur annarri um hvernig 
fólk getur snúið við blaðinu og öðlast 
betri heilsu og bjartara útlit með því 
að segja kolvetnunum stríð á hendur. 
Sú hreyfing er svo öflug að hún hefur 
orðið merkjanleg áhrif á hagtölur. 
Sala á fituríkum mjólkurafurðum 
hefur stóraukist, svo nú setja bændur 
allar kvígur á og færri fara í sláturhús. 
Þetta hefur svo aftur valdið kjötskorti 
á tímabilum. 

Bjartari tíð 
Nú hefur Gunnar Már líka sagt 
sykrinum stríð á hendur. Hann hvetur 

fólk til þess að hætta með öllu að borða 
sykur. Hann hefur gefið út bók um 
það hvernig maður getur slitið sig frá 
sykrinum á sex vikum, heldur nám-
skeið o.s.frv. Svo virðist sem þúsundir 
hafi hlýtt kallinu. Á fimmta þúsund 
hefur smellt læki á fésbókarsíðu átaks-
ins og fjöldi skráð sig til leiks á vefsíð-
unni. Við Íslendingar erum í hópi þi-
erra þjóða heims sem borðum mestan 
sykur allra. Það verður spennandi að 
sjá hvort áhrifa Gunnars Márs og hans 
sykurlausu fylgismanna muni gæti í 
sykur-hagtölum á næstu misserum. 
Ætli þeim takist, í samvinu við land-
lækni og fleiri – að kenna okkur Ís-
lendingum umgangast sykur.
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MATARSÍÐA SVAVARS

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is
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Endurskoðun • Ráðgjöfwww.GrantThornton.is

Grant Thornton er eitt af leiðandi alþjóðlegum samtökum 
endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtækja sem veitir viðskipta-
vinum sínum faglega og persónulega þjónustu á sviði fjármála 
og viðskipta.

Það er keppikefli okkar að aðstoða viðskiptavini við að ná 
markmiðum sínum þannig að þeir hafi af þjónustunni 
sýnilegan ávinning.

Grant Thornton
er framsækið og leiðandi
endurskoðunarfyrirtæki
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Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir
íbúðir sem eru í útleigu fyrir túrista.

Útsölustaðir apótek og heilsu búðir.M i n n i  h u n g u r t i l f i n n i n g

Minni sykurlöngun 

Stútfullt af hollustu 
1 skammtur = 5 bollar 
af fersku spínati
100% náttúrulegt Um

bo
ð:

 w
w

w
.v

ite
x.

is
Minni sykurlöngun 

Aptiless spínat
með Thylakoids

frábært í boostið

Fæst í Apótekum og heilsubúðum

R a u ð r ó f u  k r i s t a l l
100% náttúrulegt ofurfæði
Einstök virkni og gæði - 

Nitric Oxide Superbeets 
allt að 5 sinnum öflugri
1. dós superbeets jafngildir
30 flöskum af 500 ml 
rauðrófusafa

vitex.is

lækkað verð
þú finnur muninn

Borgarbúar leggja fram fjölbreyttar hugmyndir: 

Kosið um framkvæmdir
Íbúakosning um ýmis verkefni 

í hverfum borgarinnar hefst á 
þriðjudaginn. Í hverju af hverjum 

borgarinnar er kosið um allt að 20 
hugmyndir sem fólk hefur lagt fram 
á Betri Reykjavík. Í allt stendur til að 
verja 300 milljónum króna til verk-
efnanna, en mismunandi er hversu 
háa upphæð hverju hverfi er gert að 
moða úr. 

Verkefni sem íbúar leggja til eru af 
ýmsum toga. Þannig er meðal hug-
mynda úr Grafarholti og Úlfarsárdal 
að gera hringtorg á gatnamótum 
Vínlandsleiðar og Þúsaldar. Árbæ-
ingar hafa lagt til að lýsing verði sett 
á leiksvæðið í Hólmvaði og að sett 
verði upplýsingaskilti um fjallasýn á 
göngustíg efst í hverfinu, svo dæmi séu 
tekin. Íbúar í Hlíðunum hafa lagt til 
hjólabrettaramp á Klambratúni, að sett 
verði upp rathlaupabraut í Öskjuhlíð 
og jafnframt að stríðsminjum í Öskju-
hlíðinni verði gerð skil með fræð-

andi skiltum. Grafarvogsbúar geta 
meðal annars kosið um að leiksvæði 
í Hamrahverfi verði lagfærð og bætt, 
rétt eins og leiksvæðið milli Flétturima 
og Berjarima, og leiksvæðið við Vest-
urhús, sem og leiksvæðið við Frosta-
fold. Þá er lagt til að hundagerði verði 
komið upp á Gufunesi. 

Allar hugmyndirnar er hægt að 

skoða á vef Reykjavíkurborgar. Kosn-
ingin er rafræn og fer fram á kosninga-
vefnum: https: //kjosa. betrireykjavik.
is. Fólk 16 ára og eldra sem er með 
lögheimili í Reykjavík hefur rétt til 
að kjósa. 

Kosningin hefst á miðnætti 17. 
febrúar og stendur til miðnættis 24. 
febrúar. 

Heimspekikaffi í Gerðubergi: 

Dýpri lögmál 
náttúrunnar
„Samband manns og náttúru 

er í uppnámi og verkefnið 
framundan er að koma á nýju 

jafnvægi en þar koma bæði siðfræði 
og yogafræði sterklega við sögu.“ 
Þetta segir í fréttatilkynningu um 
Heimspekikaffi, en Gunnar Hersveinn 
rithöfundur mun á í Gerðubergi mið-
vikudaginn 18. febrúar tengja saman 

nokkur lykilhugtök milli manns og 
náttúru og Ásta Arnardóttir leiðsögu-
kona og yogakennari segja frá göngu-
ferðum þar sem fléttað er saman yoga 
og göngu um hálendisvíðernin ásamt 
fræðslu um yogavísindin og hvernig 
þau endurspegla dýpri lögmál náttúr-
unnar. Aðgangur er ókeypis og allir 
eru velkomnir. 

Jafnréttisnefnd Seltjarnarness: 

Rannsaka launamun
Jafnréttisnefnd Seltjarnarness hefur 

sett í gang vinnu við að rannsaka 
„hvort óútskýrður launamunur sé til 
staðar í rekstri bæjarins“. 

Tillaga um þetta var tekin fyrir í bæj-
arstjórn Seltjarnarness fyrir jól og vísað 
til jafnréttisnefndarinnar. Samkvæmt 
tillögunni á að uppræta launamuninn 

hið snarasta. Jafnréttisnefndin hefur 
falið „félagsmálastjóra að ræða við 
starfsmannastjóra og mannauðsstjóra 
um hvernig best sé að standa að slíkri 
úttekt og hefja drög að undirbúningi 
hennar í samstarfi við þá,“ eins og segir 
í fundargerð nefndarinnar frá í vikunni 

Seltjarnarnes: 

Nýtt leiksvæði
Nýtt leiksvæði hefur verið tekið 

í notkun við leikskóladeildina 
Holt. Hún er á neðri hæð safnað-

arheimilis Seltjarnarneskirkju. Þetta 
þykir kærkomin viðbót við aðstöðuna 
í Holti og fullyrt er á vef Seljarnarnes-

bæjar að börn og ekki síður fullorðnir 
séu ánægð með framtakið. 

Skjólveggur umlykur leiksvæðið á 
þrjá vegu. Þarna eru ungbarnarólur, 
sandkassi og völundarhús. Í Holti eru 
að jafnaði 16 börn úr yngsta aldurshópi 
leikskólabarna frá 13 mánaða aldri.

1. janúar 1921 þegar sú breyting öðl-
aðist gildi. Samkvæmt því á kosninga-
réttur kvenna 94 ára afmæli á þessu ári. 

Þá var bent á hefðina. Eigum við að 
kollvarpa henni fyrir reglufestu og vísa 
þar með fyrri hátíðahöldum kvenna á 
bug sem markleysu, eða í besta falli 
vandræðagangi? Hin langa hefð, og 
skrif Bríetar í Kvennablaðinu 1918, sem 
ég vísaði til hér ofar, sannfærðu allar 
um að ekki væri rétt að vera svo stíf í 
falsinu. Við höfum því kosið að fagna 
þessum áfanga, þessu fyrsta skrefi 
í átt til jafnréttis, eins og formæður 
okkar gerðu og hafa gert allar götur 
síðan, þótt lögin 1915 væru þessum 
mikla annmarka háð. Dagurinn 19. 

júní er grundvallarlagadagur íslenskra 
kvenna. 

Við erum ekki ein á báti með að 
miða afmæli kosningaréttar við sam-
þykkt þings og/eða undirskrift kon-
ungs. Konur í Danmörku fagna aldar-
afmæli síns kosningaréttar þann 5. júní 
næstkomandi. Þann dag fyrir réttum 
100 árum staðfesti Kristján konungur X 
lög frá danska þinginu um kosningarétt 
danskra kvenna með undirskrift sinni. 
Norskar konur fögnuðu aldarafmælinu 
þann 11. júní 2013, en þann dag sam-
þykkti stórþingið lög um kosningarétt 
kvenna. Í Svíþjóð verða hátíðahöld 26. 
janúar 2021 þegar öld verður liðin frá 
því sænska þingið samþykkti lög um 
kosningarétt kvenna. 

Aldarafmæli kosningaréttar kvenna 
verður fagnað með margs konar við-
burðum um allt land. Það er von af-
mælisnefndar að þeir verði til þess að 
minna fólk á að kosningaréttur er ekki 
og var ekki sjálfsagður. Almenningi 
var treyst fyrir honum hægt og bít-
andi. Framkvæmdanefnd um 100 ára 
afmæli kosningaréttar kvenna hefur 
dregið fram söguna á vefsíðu afmæl-
isins (http: //kosningarettur100ara.
is) Ég hvet hér með alla áhugasama 
til þess að kynna sér hana og velta 
fyrir sér þessum hornsteini lýðræðis 
í landi okkar. Nú er svo komið að 
mörgu ungu fólki finnst ekki taka 
því að nýta réttindi sín. Er það ekki 
áhyggjuefnið? 

Framhald af bls. 4.

Horft yfir Árbæjarstífluna á öðrum og mildari árstíma. Í forgrunni má sjá 
vatnshana, en íbúar í Árbænum vilja fleiri slíka.
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Þar sem ævintýrið byrjar

VETURHÖFUM GAMAN Í

Allt fyrir sleðamanninn í Nítró

Motorfist hanskar
Hlýir og þægilegir hanskar

Frá kr. 8.690,-

CKX sleðajakki
Vatnsheldur með 

öndun og góðu fóðri

Kr. 39.512,-

CKX sleðajakki
Vatnsheldar með 

öndun og góðu fóðri

Kr. 39.990,-

Motorfist skór
Vatnsheldir og hlýir

Kr. 48.404,-

Optimate hleðslutæki
Fyrir sleða, hjól og bíla

Frá kr. 9.871,-

Hitamottur á handföng
Fyrir sleða og hjól 

Kr. 8.656,-

Ísklórur
Á flestar gerðir vélsleða 

Kr. 11.847,-

CKX handahlífar
Fyrir sleða, og fjórhjól

Kr. 5.990,-

Ultimax reimar
Fyrir vélsleða og fjórhjól

Frá 13.990,-

Naglar, skífur 
og skrúfur

Tvöföld skífa 345,-
Nagli 57 mm 493,-
Nagli 54 mm 345,-
Nagli 44 mm 345,-
Karbítskrúfa 276,-

Skrúfa 25 mm 250 stk. 7.990,-

CKX sleðahjálmur
Tvöfalt gler, sólgleraugu

Kr. 39.990,- / 49.990,-

Motorfist Trophy jakki
Event vatns- og vindheldur

Kr. 69.153,-

Motorfist Carbite buxur
Event vatns- og vindheldar

Kr. 69.153,-

EVS SV1 brynja
Flískragi, Recco sendir

Kr. 44.451,-

DG lambhúshetta
Þunn og þægileg

Kr. 1.966,-

Hitahandföng
Stiglaus hitastilling

Kr. 18.763,-

Þumalhitari
Fyrir sleða og fjórhjól

Kr. 5.578,- Camoplast belti
Fáanleg á flesta sleða

Frá 126.000,-

Hjól undir sleða
Létt og meðfærileg

Kr. 15.350,-

er einstök 
öndunarfilma 
sem heldur 
vatni og vindi 
úti og réttu 
rakastigi á 
líkamanum 
með bestu 
mögulegri 
öndun.



VIRKAR
fyrir mig

Snjólaug Ólafsdóttir

*Ritrýndar rannsóknir.
Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni, Hagkaup og Nettó.

Doktor í umhverfisverkfræði

Rannsóknir sýna að Spirulina BLUE nærir getu 
tauga og líkama til að starfa eðlilega þrátt fyrir 
mikið streituálag*. Eflir minni, einbeitingu, andlegt 
jafnvægi og vellíðan. Gefur mikla orku, eykur virkni 
mikilvægra ensíma og styrkir ónæmiskerfið.

„Ég byrjaði að nota Spirulina BLUE 
þegar ég var í krefjandi doktorsnámi. 
Ég fann strax að orkan jókst og varð 
jafnari yfir daginn. Einbeitingarskortur 
síðdegis hvarf og þar með jukust 
afköstin og úthaldið. 

Þrátt fyrir aukna orku kom það hvorki 
niður á svefni né hvíld. Ég finn mikinn 
mun bæði í starfi og daglegu lífi og hef 
því haldið áfram að taka Lifestream 
Spirulina BLUE.“

Einbeiting & vellíðan

Álag og streita

ÁL-SUÐA
Ryðfrí stál - ál - og  járnsmíði

Nýsmíði og viðhald fyrir fiskvinnslur og fiskiskip.
Áratuga reynsla.

MANNBERG
Vélsmiðja  sími 564 2002

Akralind 1 - 201 Kópavogi - mannberg@mannberg.isAuglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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BAKSÍÐAN
Magnús Sveinn 

Helgason
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Reykjavík vikublað er dreift 
á öll heimili í Reykjavík í  
50 þúsundum eintökum.

Bakarísbollur 

219
kr.
stk.

Eitt verð!

Aðeins í Engihjalla

Fasískt 
borgarskipulag
Hið langvinna stríð gegn einkabílnum 

blossaði upp að nýju fyrir nokkrum 
vikum þegar borgaryfirvöld kynntu fyrirætl-
anir um að fækka akreinum á Grensásvegi 
sunnan Miklubrautar úr fjórum í tvær, einni 
í hvora átt. Markmiðið er að skapa rými fyrir 
hjólreiðastíga og  gera umhverfið  vistlegra  
fyrir gangandi vegfarendur.

Með þessum fyrirætlunum virðast borg-
aryfirvöld  hafa gengið of langt. Eftir að 
þessar fyrirætlanir voru gerðar opinberar 
skrifaði Jónas Kristjánsson bloggfærslu þar 
sem hann sagði borgarskipulagið einkennast 
af „valdbeitingu“: Með því með því að greiða 
fyrir almenningssamgöngum og hjólreiðum 
væri í raun verið að „þvinga fólk úr einka-
bílum“, nokkuð sem Jónas taldi einsýnt að 
væri ekkert minna en „vinstri fasismi“. 

Þegar stóryrðayfirboðin eru komin á 
þennan stað  bíður maður spenntur eftir 
því að einhver stígi skrefið til fulls og dragi 
Þriðja ríkið inn í umræðuna eða fari að vara 
við Helför á hendur einkabílnum. 

Hitinn og tilfinningauppnámið sem 
einkennir umræður um hjólreiðastíga í 
Reykjavík er satt best að segja gersamlega 
óskiljanlegur. Maður hefði haldið að fjöl-
breyttari samgöngur og betri hjólreiðastígar 
væru til bóta fyrir alla. Það verður t.d. meira 
pláss á götum borgarinnar fyrir einkabíla 
þegar fleiri hjóla eða nota aðrar samgöngur. 

Og þegar betur er að gáð virðist æsingur-
inn líka yfirleitt byggður á misskilningi. 

Nú vill svo til að ég bý í smáíbúðahverfinu 
og ek um Grensásveg sunnan Miklubrautar 
daglega, oft á háannatíma. Ég get fullyrt að 
það er engin þörf á tveimur akreinum í báðar 
áttir. Það má vel fækka þeim án þess að það 
hefti umferð eða þrengi á nokkurn hátt að 
frelsi eins né neins. 

Undir það hljóta allir að geta tekið sem 
raunverulega nota þessa götu. Enda mátti 
sjá af athugasemdum á félagsmiðlum að 
yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem tjáðu 
sig með æsingi um fyrirhugaða þrengingu 
þekktu ekkert til aðstæðna. Margir virtust 
reyndar ekki átta sig á því hvað snýr norður 
og hvað suður, og ekki gera sér grein fyrir 
hvor endi Grensásvegar er norðan Miklu-
brautar og hvor sunnan. 


